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Problemställning: Till följd av Bergendahls Foods tillväxt de senaste åren har företagets 

transportplanering blivit allt mer komplex. Planeringen sker i dagsläget 

manuellt vilket gör att slutresultatet kommer allt längre från det optimala. 

För att anpassa planering och transporter till den ökande efterfrågan krävs 

en grundlig genomsyn av transporterna. Studien ämnar därför göra en 

kartläggning och analys av transporterna för att undersöka vilken 

förbättringspotential som råder.   

Syfte:            Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras för att, genom ruttoptimering, 

           möjliggöra ekonomiska såväl som miljömässiga vinster? 

Nyckelord:                    Transporter, ruttoptimering, kostnadsbesparingar, miljöbesparingar  

Metod: Studiens uppbyggnad bestod inledande av explorativ och deskriptiv studie 

för att genom observationer, intervjuer och datainsamling få förståelse för 

de faktorer som påverkar ruttplaneringen och transporternas förfarande. 

Vidare gjordes en normativ studie där transporterna simulerades och 

analyserades med hjälp av ruttoptimeringsverktyget Route Planner. 

Inledningsvis analyserades förbättringsmöjligheterna med utgångspunkt 

från hur transporterna genomförs idag, i studien kallat Nuläge. För att 

analysera hur strategiska förändringar påverkar transporterna skapades två 
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scenarion, leveranser med Nya tidsfönster samt leveranser Sex dagar i 

veckan. Samtliga analyser fokuserade främst på kostnader och miljö men 

även leveransservice och resursutnyttjande togs i beaktning. 

Slutsatser: Inledningsvis kunde ett flertal problemområden identifieras. Problemen 

ställde inte krav på omplanering utan snarare körbeteenden vilka anses 

vara relativt enkla att åtgärda.  Om hälften av de identifierade problemen 

kunde elimineras skulle Bergendahls initialt sänka sina kostnader med 5 

procent per år och samtidigt minska sina emissioner med 5 procent.  

En förutsättning för att på sikt kunna optimera sina rutter är att 

Bergendahls hanterar problemområdena. Till följ av den ökande efterfrågan 

har den manuella planeringen blivit allt mer komplex vilket gör att 

ruttplanerarna får använda sig av olika planeringsåtgärder. Analysen visar 

att ett ruttoptimeringsverktyg många gånger kan hjälpa 

transportplanerarna att undvika de kostsamma åtgärderna.  

Genomgående i analysen visar resultaten att tidsfönsterna har en mycket 

begränsande inverkan på optimeringen. Förutsatt att Bergendahls hanterar 

sina problem kan de teoretiskt uppnå en 22 procentig kostnadsbesparing 

samt en emissionsminskning på 18 procent.  

Ett införande av leveranser sex dagar i veckan kan hjälpa Bergendahls att 

hantera problemen identifierade i studien. Förutom att minska kostnaderna 

får det också positiv inverkan på butiker och slutkunder.  
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Problem: The manual transportation planning at Bergendahls Food has recent years 

become increasingly complex due to the growth in demand. In order to 

adjust to the changes, Bergendahls Food requires a thorough mapping of 

their transportation activities. The lack of supporting IT-system obstructs 

the ongoing transport review why this case study aims to map and analyze 

the transports in order to investigate the potential of improvements.   

Purpose: What improvements can be identified through route optimization in order 

to gain both economic and environmental benefits? 

Keywords:  Transportation, Route optimization, Cost Benefits, Environmental Benefits  

Method: To get a deeper understanding of the elements influencing the route 

planning and transports, the initial part of the study consisted of an 

exploratory and descriptive analysis. In order to identify possible 

improvements a normative study was made in which shipments were 

simulated and analyzed using the route optimization tool Route Planner. 

The potential of improvements of the transports as they are planned today 

were primarily analyzed. Furthermore two different scenarios were 

developed to analyze how a strategic change of the transports could affect 

the flow of goods with their associated costs and emissions. The scenarios 
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investigated were ‘New time-windows’ and ‘Deliveries six days per week’. 

All analyses were primary analyzed in a cost and environmental perspective 

but delivery service and resource utilization were also taken into 

consideration.    

Conclusion: Primarily a number of problem areas were identified. The situations did not 

require reorganization of the routs since the problems was connected to 

how the routes were executed. Therefore the problems seem easy to 

handle and eliminate. If half of the problems were eliminated cost savings 

could be as much as 5 percent annually. The environmental savings 

connected to the improvement could be 5 percent.  

In order to reach optimization, Bergendahl has to deal with the problems. 

Due to increased demand the manual route planning has become more 

complex. When managing, the transport planners use different solutions 

which are quite costly. The analyze shows that a route optimization 

software could help avoiding these planning solutions.  

Throughout the study the results show that the time-windows have a great 

influence on the optimization process. Assuming that Bergendahls is able to 

handle the problems cost savings could be as large as 22 percent. In the 

same time the emissions could decrease with 18 percent. 

Introducing deliveries six days per week could help Bergendahls to handle 

and eliminate some of the problems identified in the study. Besides the 

improvement of their own distribution, the improvements could have a 

positive effect on the stores and final customers. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrundsdiskussion, en kort inledande presentation av företaget och 

uppbyggnaden av dess transportorganisation. En problemformulering leder sedan fram till studiens syfte, 

målgrupp. Studiens avgränsningar och antaganden presenteras och motiveras i det avslutande avsnittet 

perspektiv. 

 Bakgrund 1.1
Transportsektorn har en historia av ständig utveckling där effektiva transporter är ett viktigt kugghjul i 

det moderna samhället. I en artikel från 2007 i tidskriften Logistic Management löd rubriken 

"Transportation management is moving out of the shadows and into a strategic role in driving supply 

chain excellence” (McCrea, 2007). Ruttoptimering gjorde entré genom två klassiska artiklar från slutet av 

50- och början av 60-talet och lade grunden till vad som kom att bli ett stort forskningsområde inom 

transportsektorn. Dantzig & Ramser (1959) och Clarke & Wright (1964) uppmärksammande 

problematiken och matematiken kring ruttoptimering och under åren har hundratals (4OR, 2003) olika 

förslag på algoritmer presenterats för att finna den optimala lösningen på hur en lastbilsflotta levererar 

varor till ett antal olika butiker på bästa sätt. Kombinationen av datorernas utveckling och den ökade 

mängd av transporter har gjort att det kommersiella intresset för investeringar i kompletta 

ruttoptimeringsverktyg har ökat de senaste två decennierna (McCrea, 2007). Historiskt sett har intresset 

för ruttoptimeringsverktyg till stor del varit ur ett ekonomiskt perspektiv vilket har kommit att breddas. 

Forskning pekar på att den största orsaken till vår globala uppvärmning är den onaturliga ökningen av 

växthusgaser. Dessa kan till stor del härröras till transportsektorn och dess förbränning av fossila 

bränslen där ruttoptimeringsverktyg idag även blivit ett verktyg för företag att minska miljöpåverkan.  

Miljöfokus har blivit ett hett marknadsföringsverktyg för många företag och med framtidens styrmedel 

blir det allt viktigare för företag att identifiera, följa upp och kontrollera sin miljöpåverkan. 

Inrikestransporterna står för 32 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige (Naturvårdsverket, 2010) 

och utsläppskurvan pekar fortfarande uppåt (Naturvårdsverket, 2007) då transporterna ökar i en stadig 

takt (IVA, 2002). Att minska utsläppen är ett huvudområde i den svenska miljödebatten. I ett 

regeringsbrev fick ett flertal statliga myndigheter i uppdrag att vidareutveckla strategin för effektivare 

energianvändning inom transportsektorn i ett försök att uppnå de miljömål som regeringen fastslog år 

1999 (Miljömål, 2010). Utredningen föreslog åtgärder som kilometerskatt för tunga godstransporter på 

väg och standardisering av bränsleförbrukningsmätning för tunga fordon för att minska de allt ökande 

utsläppen(Naturvårdsverket, 2007). Då trenden går mot hårdare krav för företag med godstransporter 
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ökar behovet av att ha god insikt i hur företagets transporter genomförs för att dels minska kostnaderna 

och samtidigt minska dess miljöpåverkan.   

 Företagspresentation 1.2
Bergendahls Food AB är ett parti- och detaljhandelsföretag inom dagligvarubranschen med säte i 

Hässleholm. Bergendahls Food AB, fortsättningsvis kallat Bergendahls, är ett dotterbolag till den 

familjeägda koncernen, Bergendahl & Son AB, vilken är Sveriges femte största handelsgrupp med tre 

affärsområden; mat, mode och heminredning (Bergendahls Food, 2010a). Bergendahls verkar som både 

grossist och leverantör inom dagligvaruhandeln och levererar varor till de ca 30 egna butikerna i 

kedjorna City Gross och EKO stormarknad, samt till butikskedjorna Matöppet, Matrebellerna, MaxiMat 

och Östenssons som totalt består av ca 200 fristående handlare (Bergendahls Food, 2010b). Stora 

satsningar har gjorts de senaste åren och Bergendahls har en stark tillväxtfaktor med ökande 

marknadsandelar. Antalet anställda på huvudkontoret har ökat från 380 till ca 550 sedan 2006 

(Affärsdata, 2010) men som ofta med företag i stark medvind har inte organisationen växt i samma takt 

som företaget expanderat. För att klara av en fortsatt expansion har Bergendahls valt att genomföra en 

transportöversyn för effektivisera och anpassa sin transportorganisation. Utav konkurrensskäl kommer 

en del siffror i studien att vara markerade med X efter önskemål från Bergendahls Food. Detta påverkar 

främst i Empiri- och Analyskapitlet samt att bilaga 3-9 utgår. 

 Transportorganisation 1.3
Transportplaneringen på Bergendahls är uppdelad i tre olika delar; de egna transporterna, ”utrikes 

transporter” samt transporter som skall till lagret i Tumba, se figur 1. Respektive del står för en tredjedel 

var av det totala flödet (Waldemarsson, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figur 1 Bergendahls transportorganisation 
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De egna transporterna har uppnått en komplexitet som försvårar den traditionella manuella planeringen. 

Komplexiteten följer av en ökning i kundbasen och med de kommande expansionsplanerna ligger det 

stort fokus på att utreda de egna transporterna för att kunna möta de ökade transportbehoven. Därför 

ämnar studien att endast utreda de egna transporterna. 

 Problematisering 1.4
En effektiv transportorganisation för ett varudistribuerande företag grundar sig till stor del på 

välplanerade transportrutter. I och med att Bergendahls expanderar ökar komplexiteten i 

ruttplaneringen och en optimal lösning blir allt svårare att uppnå (Lumsden, 2006). För närvarande har 

Bergendahls inget systemstöd för att sköta ruttplaneringen utan den sker manuellt, baserat på 

erfarenhet och känsla. Miljösatsningar blir allt viktigare och planer finns på att utbilda företagets 

chaufförer i Eco-driving med målet att körningarna skall bli så säkra och utsläppen så små som möjligt 

(Larsson, 2010). Effektiva transporter, minskade kostnader och miljöpåverkan är några av målen som 

Bergendahls jobbar mot och för att uppnå dessa mål krävs att företaget har en klar bild av hur 

transporterna ser ut idag. En grundlig kartläggning av nuläget ger möjligheter att identifiera 

förbättringsåtgärder för att kunna realisera effektivisering och optimering av företagets transportrutter. 

Som en del av den fördjupade analys som Bergendahls ämnar göra av sin transportorganisation önskar 

företaget utföra en miljökartläggning av deras egen lastbilsflotta. Ruttoptimeringen kan där ses som ett 

första steg mot minskad miljöpåverkan men där avsaknaden av systemstöd gör det svårt för Bergendahls 

att identifiera möjliga förbättringsåtgärder.  

Inför de framtida expansionsplanerna ligger det i företagets intresse att utreda hur alternativa 

distributionsförfaranden kan möta flödet av den ökande efterfrågan. Hur kan Bergendahls förbättra 

utnyttjandet av befintliga resurser? Vilka förutsättningar och problem finns sammanlänkade med 

förändringar i distributionsstrukturen? För att utreda detta har författarna tillsammans med Bergendahls 

format två olika scenarion där Nya tidsfönster och potentialen med leveranser Sex dagar i veckan utreds 

närmare. 

Denna fördjupade analys är ett bidrag till den transportöversyn som Bergendahls önskar genomföra för 

att få konkreta och bra beslutsunderlag inför framtida investeringar.  
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  Syfte 1.5
Det primära syftet med denna studie är att genom ruttoptimering påvisa möjlig förbättringspotential hos 

Bergendahls egna transporter. Simuleringar kommer att ligga till grund för en ekonomisk analys med 

målet att identifiera förbättringsmöjligheter och föreslå åtgärder för att uppnå ekonomiska besparingar. 

Syftet är också att kartlägga transporternas miljöpåverkan och identifiera miljömässiga 

besparingsmöjligheter. Hur leveransservicen påverkas diskuteras genomgående men den huvudsakliga 

frågeställningen vilken studien ämnar svara på är: 

 Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras för att, 

 genom ruttoptimering, möjliggöra ekonomiska såväl 

 som miljömässiga vinster? 

Vidare utreds två scenarion för att analysera effekterna av en förändrad transportplanering. Följande 

scenarion utreds: 

 Vilka ekonomiska så väl som miljömässiga vinster 

kan uppnås genom förändrade tidsfönster? 

 

 Vilka fördelar kan Bergendahls erhålla genom 

att ha leveranskapacitet sex dagar i veckan? 

För att på ett grundligt och utförligt sätt kartlägga, utreda och optimera Bergendahls transporter har 

författarna valt att använda sig av ett rutoptimeringsverktyg, kallat Route Planner.   

 Målgrupp 1.6
Huvudmålgruppen för denna studie är Bergendahls transportorganisation. Då studien ämnar finna 

kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan kommer studien även att beröra andra delar av 

Bergendahls. De övriga målgrupperna är studenter och anställda vid avdelningen för Teknisk Logistik vid 

Lunds Tekniska Högskola. 

 Perspektiv 1.7
Det finns ett stort antal faktorer som påverkar hur planeringen, lastningen och leveranserna utförs. 

Målet i studien är att hela tiden efterlikna verkligheten och i största möjliga mån ta hänsyn till dessa 

faktorer. Delkapitlet perspektiv ämnar belysa och tydliggöra de viktigaste faktorerna och motivera 

studiens avgränsningar för läsaren. 
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1.7.1 Transportplanering 

Studien avser endast att utreda de tolv lastbilarna som Bergendahls själva planerar. Lastbilsflottan består 

av elva egenägda lastbilar samt en inhyrd extern åkare. Tillsammans utgör de en tredjedel av det totala 

distributionsflödet. Detta genererar en naturlig geografisk avgränsning då de egna transporterna sker i 

ett område söder om Göteborg, Växjö och Karlskrona och innefattar ca 80 butiker och drygt 30 

leverantörer. Vid försök att öka lastbilarnas fyllnadsgrad kommer endast färdiglastade pallar att tas i 

beaktning. Undersökning kommer således inte att undersöka om lagerarbetarna på ett effektivare sätt 

kan organisera plockade varor, vilket skulle kunna ha eventuell inverkan på ruttoptimeringen.  

Vid transportplanering är det generellt vikt eller antal pallplatser som är begränsande faktorer. Vid 

Bergendahls ruttplanering är det framför allt antal pallplatser som begränsar men i vissa fall, då 

fyllnadsgraden är hög eller ordertypen indikerar om tungt gods, kontrollerar transportplanerarna 

ordernas totala vikt för att försäkra sig om att maxvikten i ekipagen inte överskrids. Detta förfarande 

används även i studien där den totala ordervikten kontrolleras vid samtliga rutter för att försäkra sig om 

att maxvikten inte överskrids. 

1.7.2 Varor 

I dagsläget är sju av tolv lastbilar utrustade med kylaggregat både fram och bak på släpet och i lastbilen. 

Dubbla kylaggregat medför att planeringen av varornas lastordning blir förenklad vilket har inverkan på i 

vilken ordning som kunderna kan besökas. Bergendahls står inför investeringar i fordonsflottan som 

resulterar i att samtliga lastbilssläp och lastbilar, inom ett halvår, kommer att ha dubbla kyl- och 

frysaggregat vilket leder till en förenklad last- och ruttplanering. Studien utgår därför från att samtliga 

lastbilar har full utrustning då detta kommer att motsvara verkligheten vid ett potentiellt 

implementerande av ett ruttoptimeringsverktyg. 

Bergendahls klassificerar i huvudsak in sina varor i tre varugrupper; kolonial-, kyl- och frysvaror. Utan 

dubbla kyl- och frysaggregat måste rutter planeras så att kunder med kyl- och frysvaror besöks i den 

ordning så att minimal omlastning sker. Detta medför en mer komplex planering som resulterar i en 

mindre optimal lösning. Antagandet om dubbla kylaggregat i samtliga lastbilar får därför som följd att 

planeringen av ruttordningen inte längre begränsar i samma utsträckning som innan. Samtliga 

varugrupper kan därför anses vara homogena vilket förenklar beräkningarna i studien. 

Förutom kyl- frys- och kolonialvaror så ingår två externa flöden, ”Klippvaror” samt varor från East Import. 

De så kallade ”klippvarorna” består av varor från inköp av stora kvantiteter till ett lägre pris. Ofta är detta 

varor som köpts in från Tumba som sedan skall portioneras ut till samtliga kunder. När flödet från Tumba 
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anländer till Bergendahls i Hässleholm är uppdelningen mellan kunderna redan förutbestämt varpå 

bestämd varukvantitet placeras ut på respektive kunds lastningsyta för den dagens leveranser. 

Klippvarorna lagras därför ej hos Bergendahls centrallager i Hässleholm utan när flödet anländer till 

Hässleholm lastas de direkt om till respektive kunds transporter för gällande dag. Kvantiteten på detta 

flöde har stor variation och i dagsläget följs det inte upp inför ruttplaneringen. Med andra ord tar 

ruttplaneringen inte hänsyn till detta flöde utan dessa varor tas endast med i leveranserna i mån av 

plats. På grund av att statistik på varuflödet av klippvaror saknas och att ruttplaneringen i dagsläget inte 

tar hänsyn till klippvarorna gör studien en avgränsning genom att bortse från detta flöde. 

Flödet från leverantören East Import består av produkter tillverkade i Asien. Varorna hämtas från en 

lagerlokal i Höör för att levereras till Bergendahls centrallager i Hässleholm och vidare ut till kunderna. 

Det är endast flödet mellan Höör och Bergendahls lager i Hässleholm som planeras, det vill säga 

leverantörshämtningen. Då varorna oftast är tillverkade i plast och har låg vikt finns det som regel 

möjlighet att placera dem ovanpå befintliga pallar i lastbilen vid transporten ut till butik. Detta medför 

att varuflödet inte inkluderas vid Bergendahls planering av transporterna ut till kund och således 

inkluderas endast leverantörshämtningen mellan Höör och Hässleholm i studien. 

Returflödet till Bergendahls består av tre kategorier; leverantörshämtningar, returemballage och 

varureturer. Varureturer består av exempelvis fellevererade varor eller varor med bristande kvalitet. 

Tidigare investeringar i lager- och plockstöd har framför allt minskat felplock och följaktligen kvantiteten 

på fellevererade varor. Då det idag inte finns uppdaterad statistik och flödet numer är väldigt litet 

exkluderas detta flöde i studien.  

1.7.3 Miljö 

I och med den pågående klimatdebatten finns det ett intresse hos Bergendahls att kartlägga sina 

transporters miljöpåverkan genom att beräkna deras utsläpp. Studien kommer att fokusera på två olika 

emissioner. Dels koldioxid, CO2, då koldioxid utgör den största växthusgasemission men studien beräknar 

även emissionerna av kväveoxider, NOx. Dieseldrivna fordon stor för en stor del av 

kväveoxidemissionerna och då det idag saknas katalysatorer för dessa fordon är det av intresse att 

kartlägga företagets NOx emissioner (SIKA, 2009).  

Beräkningarna av Bergendahls miljöpåverkan grundar sig på insamlad orderdata där godsvikterna som 

transporterna levererar ut till kund är kända. Då viktdata inte finns tillgänglig för hämtningar hos 

leverantörer har beräkningarna för detta flöde inte varit möjliga att genomföra. Alla miljöberäkningar 
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genomförs med defaultvärden från NTM med miljöklassificeringen Euroklass 3. Då studien gör 

antagandet att lastbilsflottan endast består av nya lastbilar kan detta anses var missvisande. De nya 

lastbilarna kommer att generera effektivare bränslekonsumtion än vad statistiken från den nuvarande 

lastbilsflottan visar på. Detta resulterar i att läsaren bör vara medveten om att de absoluta siffrorna inte 

stämmer överens med verkligheten. Studiens beräkningar som baseras på bränslekonsumtionen för 

Euroklass 3 ger följaktligen högre utsläppshalter än vad de nya lastbilarna kommer att göra.  Dock 

kommer den relativa skillnaden av utsläppen mellan de olika simuleringarna fortfarande att stämma 

överens med verkligheten. Då Bergendahls endast vill kartlägga transporternas miljöpåverkan genomförs 

emissionsberäkningar endast under vecka 2. Tre av fyra analyssteg inkluderas då de nya ordervikterna i 

sexdagars leveranser är okända. 

1.7.4 Kostnader 

Vid kostnadsberäkningar för transporter kan de totala kostnaderna delas upp i direkta och indirekta 

kostnader, där de direkta kostnaderna är de som direkt knyts till den fysiska transporten. Då studien 

endast ämnar utreda det operativa arbetet anses inte de indirekta kostnader så som terminal-, lokal- och 

administrationskostnader ha någon inverkan på studiens resultat. Bergendahls milkostnad grundar sig 

dessutom endast på de direkta kostnaderna varför detta blir en naturlig avgränsning för studien. 

 Optimeringen avser att minimera sträckorna där de nya rutterna kan leda till kortare arbetspass. Då 

ambitionen snarare är att frigöra kapacitet och möjliggöra fler butiksleveranser och 

leverantörshämtningar kommer optimeringen i stort inte påverka chaufförernas totala arbetstid. Därför 

inkluderas lönerna ej i analysen. 

Liksom i miljöaspekten så får antagandet om en homogen ny och modern transportflotta konsekvenser 

för studiens kostnadsresultat. Med avseende på den modernare transportflottan kommer lastbilarnas 

genomsnittliga bränsleförbrukning minska, varpå de absoluta kostnaderna inte fullt motsvarar 

verkligheten. Dock blir den relativa skillnaden likvärdig med verkligheten vilket ger studien bra resultat 

för att visa på vilken potential, utifrån kostnadsperspektivet, som transportplaneringen har. 

Kostnadsprofilerna för de egna lastbilarna skiljer sig mot kostnaderna för den inhyrda lastbilen, kallad 

”Kenna” efter dess ägare. För ”Kenna” betalar Bergendahls en timkostnad á 430 kronor istället för en 

kostnad per körda mil som är fallet för de egna lastbilarna. För att likställa dessa kostnader har 

medelkostnaden per mil för ”Kenna” beräknats. För samtliga fyra veckors insamlade data, 
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multiplicerades ”Kennas” total körtid med kostnaden. Summan divideras med lastbilens totala körstäcka 

för att i studien uttryckas som kostnad/mil, se tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Kostnadsberäkning Kenna 

Kostnadsberäkning Kenna   Kostnad/mil 

Total tid             126 h  

Total kostnad                X kr         X 

Total sträcka             399 mil  
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 Disposition 1.8
I figur 2 nedan följer en överblick över studiens disposition. 

 

Figur 2 Studiens disposition 

Inledning 

• Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund till varför en studie 
inom ruttoptimering är aktuellt hos Bergendahls Food. Därefter 
följer problematisering vilken leder fram till studiens syfte och 
frågeställning. Avgränsningar diskuteras och motiveras. 

Teori 

• I teorikapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk vilken består i 
huvudsak av tre områden: transportlogistik, ruttoptimeringsteori 
och utsläppsberäkningar. 

Metod 

• I metodkapitlet motiveras val av metod samt fördelar respektive 
nackdelar med de olika datainsamlingsmetoderna. Även studiens 
analysmetod, trovärdighet samt källkritik diskuteras.  

Empiri 

• I empirikapitlet presenteras den insamlade datan från intervjuerna, 
observationerna och den insamlade kvantitativa datan från 
Bergendahls Food. 

Analys 

• Analyskapitlet består av en sammanlänkning mellan teorin och 
empirin där nuläget och de olika scenariona presenteras, analyseras 
och utvärderas. 

Slutsats 

• I slutsatsen redogörs för de resultat och slutsatser som har erhållits 
genom studien. Förslag till ytterligare undersökningsområden för 
Bergensdahl Food presenteras. 
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2 Teori 

Detta kapitel ämnar ge läsaren en grundläggande förståelse för de begrepp och modeller som legat till 

grund för studien och dess analys. Den inledande delen behandlar en mer övergriplig teori kring 

distributionsplanering och dess ramverk. Kapitlet övergår sedan i ett mer detaljerat avsnitt om teorin 

bakom ruttplanering för att läsaren skall få en djupare förståelse för fokusområden, avvägningar och 

eventuell problematik. Ruttplaneringens inverkan på miljön behandlas och verktyget för beräkning av 

emissioner, NTM, beskrivs närmare. Vidare presenteras och jämförs olika heuristiska metoder som kan 

användas vid ruttoptimering och slutligen knyts studiens syfte, metod och teori samman i en 

analysmodell. 

 Distributionsplanering 2.1
Det övergripande målet för vinstdrivande företag är att skapa vinst och förbättra eller bibehålla dess 

position på marknaden. En av de mest grundläggande och viktigaste faktorerna för framgång inom ett 

företag är en välfungerande och effektiv logistik. Logistiken täcker in flödet av fysiskt material och 

information mellan ett företags processer. Det kan röra sig om allt från tillförsel av råmaterial och 

materialförsörjning till produktion till att den färdiga produkten skall nå slutkunden (Rushton et al., 

2006). Förhållandet sammanfattas i figur 3.  

 

Figur 3 Logistikens olika delar 

Distributionen representerar det fysiska flödet från den slutliga produktionen till kund eller 

slutanvändaren (Rushton et al., 2006) och distributionsaktiviteterna kan ta form som leverans, 

upphämtning eller som en kombination av båda (Crainic & Laport, 1997). Ett distributionssystem syftar 

till att på ett kostnadseffektivt sätt förflytta gods över geografiskt spridda områden (Mattson, 2005) för 

att slutligen kunna leverera varor till slutkund (Lumsden, 1998). Inom distributionssektorn finns det ofta 

stor besparingspotential varför distributionsplaneringen är en väsentlig byggsten inom 

varudistribuerande företag (Mattsson, 2005). Distributionsplaneringen kan genomföras på tre nivåer 

med olika tidshorisont, vilka delas in i strategisk, taktisk och operativ nivå, se figur 4. Den strategiska och 

taktiska nivån kan ses som grunder och riktlinjer för det operationella arbetet. Den operationella 

förmågan är den som i slutändan avgör ett företags prestation. 
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Figur 4 Planeringsnivåer vid distribution 

Den strategiska nivån har lång tidshorisont och går hand i hand med företagets affärsidé. Ett exempel på 

beslut som behandlas på den strategiska nivån kan vara kan vara lokalisering av en lastbilsterminal. I linje 

med den strategiska så säkerställer den taktiska planeringen resursåtgång, funktionssätt och design av 

distributionssystemet för att öka effektiviteten i distributionen. Exempel på en frågeställning inom den 

taktiska nivån är hur stor fordonsflotta ett företag bör ha. Ruttplaneringen är en viktig del av den 

operativa planeringen. Den operativa nivån verkar i en dynamisk miljö där planeringen tar hänsyn till 

dagliga variationer och detaljer kring de varor som ska distribueras.  

Ständiga förändringar sker då både efterfrågan och utbudet av varor varierar löpande på grund av 

förändringar i tillgänglighet, nya produkter och butiker eller kundernas krav. Rushton et al. (2006) belyser 

därför vikten av att ha en systematisk approach för att kunna möta den dynamiska miljön.  Målet med 

den operativa planeringen är att rutter och resurser skall anpassas för att samtliga kunders behov ska 

tillgodoses. Dagens krav på miljöanpassad logistik fordrar även att en handlingskraftig strategi, för att 

minimera miljöpåverkan längs rutterna, genomsyrar planeringen och hanteringen av transporterna (Wu 

& Dunn, 1995).  

Huvudmålet med studien är att optimera Bergendahls transporter utifrån de resurser och 

kundförhållanden som råder idag. Detta faller in på den operativa nivån varför teorikapitlet vidare och 

djupare belyser denna del. 
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 Ruttplanering 2.2
Ruttplaneringen ligger till grund för att på ett effektivt sätt kunna försörja ett fast antal slutkunder på 

bestämda platser med känd efterfrågan (Gayialis & Tatsiopoulos, 2004). Effektivitetsbegreppet speglas 

av ett flertal faktorer som bör tas i beaktning vid ett planeringsbeslut för att nå så optimala rutter som 

möjligt, se figur 5. 

 Figur 5 Hänsynstaganden vid ruttplanering 

Inom dagligvaruhandeln är de avgörande faktorerna, för att uppnå konkurrensfördelar, att på ett så 

kostnadseffektivt sätt erbjuda hög leveranssäkerhet och leveranspålitlighet. Det vill säga att leverera rätt 

saker i rätt kvantitet och kvalitet vid rätt tidpunkt. Crainic & Laporte (1997) belyser den ökande vikten av 

leveransservice då trenden inom logistikkedjorna går mot ett ”just-in-time- tänk”, med mindre eller inga 

lager, vilket sätter krav på hög servicekvalitet inom transportindustrin.  

Traditionella logistiksystem fokuserar oftast på att effektivisera sina processer med avseende på att 

minimera kostnaderna och avgränsar sig helt från att behandla miljöfrågor. Då transporterna är den 

enskilt största källan till negativ miljöpåverkan inom logistiken belyser Wu & Dunn (1995) vikten av att 

inkludera minimering av den totala miljöpåverkan i ett företags strategi för logistiksystemet. Lika viktigt 

som det är att utvärdera avvägningen mellan kostnader och leveransservice är det viktigt att företag tar 

miljömässiga fördelar, nackdelar och kostnader i beaktande.  Att minska ett företags miljöpåverkan går 

ofta hand i hand med en minskad transportkostnad och ett ökat resursutnyttjande. Aronsson & Huge 

Brodin (2006) pekar ut ett ökat resursutnyttjande i form av ökad fyllnadsgrad som en av 

nyckelfaktorerna för att minska påverkan på miljön där ruttplaneringen i allra högsta grad är med och 

påverkar. En ökad fyllnadsgrad genererar ett minskat antal rutter och vidare minskat antal körda 
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kilometer som resulterar i minskad bränslekonsumtion och miljöpåverkan. I vissa fall kan en ökad 

fyllnadsgrad dock leda till ökade ledtider varpå ständiga avvägningar måste göras för att på effektivaste 

sätt balansera kostnader, kundservice och miljöpåverkan. Denna avvägning mellan kostnad, service och 

miljö är en central del av transportplaneringen och behandlas vidare nedan.  

2.2.1 Kostnader 

Distributionskostnader för lastbilstransporter är förknippade med själva förflyttningen av godset, 

lastning, omlastning samt lossning. Man skiljer kostnaderna åt i direkta och indirekta kostnader. De 

direkta kostnaderna har ett direkt samband med själva transporttjänsten, så som chaufförer och 

lastbilar. De indirekta kostnaderna representeras exempelvis av administrationskostnader som inte har 

ett direkt samband, men som ändå krävs för att kunna genomföra transporterna (Sveriges Åkeriföretag 

2010).  

2.2.1.1 Direkta kostnader  

De direkta kostnaderna delas oftast in i två delar: fasta samt rörliga kostnader.  

Fasta kostnader är de som inte påverkas av fordonets utnyttjandegrad och kan därför även kallas 

tidsberoende då man ofta ser kostnaderna över en tidsperiod. Vanligt förekommande fasta kostnader 

beskrivs nedan (Tarkowski, 1995).  

 Kapitalkostnader består vanligtvis av kalkylmässiga avskrivningar. Investeringsbeloppet 

fördelas över investeringens ekonomiska livslängd. Denna kostnad utgör oftast den 

största delen av de årliga fasta kostnaderna. Att tillägga är att kapitalkostnaderna ibland 

kan utgöra både en fast och en rörlig del där den rörliga tar hänsyn till antal körda mil 

(Sveriges Åkeriföretag, 2010).  

 Lönekostnader kan ses som en fast kostnad då denna oftast inte beror på om lastbilen är 

i bruk eller inte. Det vill säga att företaget normalt inte permitterar en anställd förare om 

det tillfälligt inte finns behov av lastbilen.  Lönekostnaderna representeras dels av den 

lön inklusive avgifter och skatter som betalas till förarna men även kostnader för 

arbetskläder, utbildning och andra aktiviteter eller material knutna till att förarna skall 

kunna utföra sitt arbete (Sveriges Åkeriföretag, 2010). 

 Fordonsskatten är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta fordonsskatten härrör 

från olika skattetabeller och beror på fordonstyp och fordonsvikt (Transportstyrelsen, 

2010). 
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Rörliga kostnader är de kostnader som är direkt beroende av fordonets körsträcka eller prestation per 

tidsenhet. De rörliga kostnaderna kan därför även kallas vägberoende och uttrycks ofta som en kostnad 

per mil. De är beroende av de faktiska driftsförhållandena och kräver därför en kontinuerlig 

kostnadsuppföljning. Vanligt förekommande rörliga kostnader beskrivs nedan (Tarkowski, 1995). 

 Bränslekostnaden är den i särklass största rörliga kostnaden. Den beräknas genom att 

totalförbrukningen per mil (liter) multipliceras med bränslekostnaden per liter.  

 Däckkostnad beräknas på samma sätt som ovan efter att man identifierat den 

genomsnittliga livslängden för däck samt det genomsnittliga däckpriset. Ett däcks 

livslängd kan variera då de utsätts för olika hårt slitage. 

 Service-, reparations- och underhållningskostnader uppstår då åtgärder görs på fordonet 

för att förhindra att större reparationskostnader skall uppstå. Den årliga körsträckan, 

transportens karaktär samt fordonets standard är faktorer som har inverkan på dessa 

kostnader. Reparationskostnader varierar mycket och är väldigt svårbedömda. Förutom 

de faktorer som har inverkan på service och underhåll så spelar förarens körsätt och 

ägarens intresse av förebyggande underhåll till stor del in. Reparationskostnaderna blir 

därav av stigande karaktär ju äldre fordonet blir. 

 Rörlig fordonsskatt beror på antalet körda kilometer och benämns därav kilometerskatt 

(Transportstyrelsen, 2010).   

 Övriga rörliga kostnader kan exempelvis inkludera kostnader för kyl och frysaggregat 

som har en tillhörande drivmedelsförbrukning per timma som de används (Sveriges 

Åkeriföretag, 2010). 

2.2.1.2 Indirekta kostnader 

De indirekta kostnaderna representerar som ovan nämnt kostnader som inte har ett direkt samband 

med transporterna men som ändå krävs för att transporttjänsterna skall fungera. Exempel på indirekta 

kostnader är (Svenska Åkeriföretag, 2010 och Tarkowski, 1995): 

 Administration 

 Transportledning 

 Terminaler 

 Lokaler 

 IT-system 
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2.2.2 Leveransservice 

Leveransservice är ett övergripande begrepp för att bedöma kvaliteten på ett företags logistikaktiviteter. 

I en konkurrerande värld handlar leveransservicen inte bara om att leverera rätt varor utan om att ge ett 

mervärde till kund (Bjørnland et al., 2003). Leveransservicen delas upp i olika delelement som 

tillsammans beskriver hur bra ett företag levererar rätt gods till rätt plats i rätt tid.  

Ledtid definieras som tiden från beställning till leverans och innefattar tid för aktiviteter som 

ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverkning, distribution, 

mottagning och eventuell väntan. 

Leveranspålitlighet beskriver tillförlitligheten i leveransen, dvs. att leveransen sker vid avtalad tidpunkt. 

Införandet av just-in-time inom industrin resulterar i att leveranspålitligheten är viktigare än kort ledtid i 

många fall. Leveranspålitligheten är särskilt viktig för dagligvaruhandeln där in- och utflödet är av hög 

frekvens och antalet portar är en begränsande faktor.  

Leveranssäkerhet beskriver istället förmågan att kunna leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet, 

vilket också fått en betydande roll i en utvecklad just-in-time-miljö. 

Servicegrad beskriver förmågan att leverera direkt från lager och kan därav även kallas 

lagertillgänglighet. Servicegraden uttrycks som sannolikheten att kunna leverera direkt från lager. I de 

fall som kunden köper direkt från ett färdigvarulager är servicegraden av större betydelse.  

Flexibilitet beskriver förmågan att kunna anpassa leveranserna efter kundernas önskemål, exempelvis 

orderstorlekar, emballage eller leveransfrekvenser. Flexibilitet kan också utgöra en grund för att hitta 

lösningar så att man stärker leveranspålitlighet och leveranssäkerhet (Lumsden, 2006). 

Leveransservice är en direkt output från ett företags distribution där en välfungerande och välanpassad 

fysisk distribution, det vill säga förmågan att erbjuda hög leveransservice, ses vara den bästa metoden 

för att uppnå konkurrensfördelar (Innis & La Londe, 1994). Den moderna logistiken har genererat 

minimerade lager och kortare produktlivscykler, vilket ställer högre krav på en flexibel, anpassningsbar 

och kostnadseffektiv distribution (Bjørnland et al., 2003). Olika kunder kan ha olika krav på service vilket 

gör att det kan vara fördelaktigt att differentiera sin leveransservice (Lumsden, 2006). Rätt 

leveransservice behöver nödvändigtvis inte betyda att man uppnår högsta möjliga service, grundmålet är 

att möta överenskommelser och förväntningar. Genom att mäta och jämföra leveransservicen med det 
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som överenskommits mellan aktörerna, kan åtgärdsprioriteringar göras med fokus på kontinuerliga 

förbättringar (ECR, 2010). 

Leveransservicen har en stor betydelse för företagets lönsamhet, dels kan bättre service öka efterfrågan 

samtidigt som ökad service kan öka kostnader. Kostnaderna för kvalitet och service kan delas upp i två 

delar. Dels kostnader för att förebygga att fel och defekter uppstår samt kostnader för att reglera de 

skador som redan inträffat. Exempel är avtalade förseningsavgifter eller kostnader för expressleverans 

då den ordinarie planerade leveransen är försenad. Att göra förändringar efter att leveransprocessen 

startat är ofta svåra och väldigt kostsamma. Hur god en leveransservice är kan ett företag inte veta 

förrän leveransen är genomförd vilket belyser betydelsen av en välplanerad distribution (Bjørnland et al., 

2003). 

2.2.3 Miljöaspekter vid ruttplanering 

Den negativa miljöpåverkan, på grund av förbränningen av fossila bränslen, härrör till stor från 

transportsektorn, där den globala transportsektorn de senaste 35 åren ökat sina totala utsläpp av 

växthusgaser med 120 procent (Regeringen, 2010). Forskning har visat att transportsektorn står för den 

snabbast växande bidragaren till koldioxidutsläpp i tio av medlemsländerna av OECD, the Organisation 

for Economic Co- operation and Development (Vanek and Morlok, 2000).  

Förutom att ha en strategisk och taktisk strategi för att minimera miljöpåverkan krävs det även att den 

operativa planeringen inkluderar miljöaspekten. Vid ruttplanering kan miljöaspekter behandlas på olika 

sätt, exempelvis diskuteras bullernivå och slitage på infrastrukturen men vanligast är transporternas 

emissioner (Lumsden, 2006). Emissionerna beräknas oftast utefter förbrukad bränslemängd vilket gör att 

transportören, genom att minska sina bränslekostnader, samtidigt kan minska sina emissioner. Exempel 

på faktorer som påverkar emissionsmängden är, lastvikt, åldern på lastbilen, motortyp, körstil och 

hastighet (McKinnon et al., 2010). När statisk ruttplanering tillämpas är det omöjligt att ta hänsyn till 

rådande trafiksituation. Köer har en negativ inverkan då många accelerationer och inbromsningar gör att 

emissionerna ökar.  

Den vanligaste optimeringsmetoden fokuserar på ekonomiska kostnadsbesparingar och inte på att 

minimera transporternas miljöpåverkan (McKinnon, 2003). Genom att öka transporternas fyllnadsgrad 

och minska antalet transporter vid både ut- och in leverans kan de totala kostnaderna sänkas samtidigt 

som de totala emissionerna minskar. Det finns dock skäl till att varför företag planerar transporter med 

en lägre fyllnadsgrad (McKinnon et al., 2010). 
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 Fluktuationer i efterfråga 

 Lagstiftning om maxstorlek på fordon 

 Verktygsrelaterade begränsningar vid in- och utlastning 

 Geografisk obalans i trafikflödet 

 Arbetstidsrestriktioner  

Stor osäkerhet råder vid beräkning av emissioner då gränsen för vad som härrör en viss transports 

miljöpåverkan ibland kan vara otydlig. Ofta sker minimeringen med avseende på körsträcka men det är 

viktigt att belysa att minimerad körsträcka nödvändigtvis inte stämmer överens med minimerad 

bränsleförbrukning. En längre körsträcka med jämnare trafikflöde kan ha positiv inverkan på 

bränsleförbrukningen och därmed emissionsmängden (McKinnon et al., 2010).   

Då det saknas en standardisering av emissionsberäkningar skapades år 1993 Nätverket för Miljö och 

Transporter (NTM), vars syfte är att standardisera hur miljöprestanda för olika transportmedel skall 

beräknas (NTM, 2010). Föreningen finansieras av stora transportörer inom svenskt näringsliv samt av 

Trafikverket. NTM belyser svårigheten med att få tillgång till korrekt information om indata vid 

miljöberäkningar. Även om ett företag har bra och konkret datainsamling finns det många påverkande 

faktorer under transporternas förfarande som inte går att kontrollera och väga in i miljöanalysen. Då 

företag inte alltid har tillgång till specifik indata kan beräkningar ske med default-data som NTM tagit 

fram. Default-datan består av indata för olika lastbilstyper som är specificerade på förhand. NTMs 

beräkningsmetoder tar hänsyn till parametrarna enligt figur 6 och multipliceras sedan med avståndet. 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
   Figur 6 Emissionsberäkningar 

  

Vägtyp

Bränsleförbrukning Fyllnadsgrad (vikt)
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Vägtyperna är indelade i motorväg, landsväg och stadstrafik. Då bränsleförbrukningen (BF) varierar efter 

lastvikt och på vilken vägtyp transporten genomförs är det nödvändigt att beräkna tre olika 

bränsleförbrukningar för respektive vägtyp enligt formeln nedan. 

               (            )               

Bränsleförbrukningen för respektive vägtyp med tillhörande fyllnadsgrad multipliceras med lastbilens 

emissionsvärde och körsträcka. De tre emissionerna adderas sedan ihop för att ge transportens totala 

emissioner. För använda värden vid miljöberäkningar, se kapitel 4.4. 

Faktorer som väglag och väder har stor inverkan på emissionsberäkningarna och därför bör resultat 

endast ses som en fingervisning om i vilken grad olika transporter påverkar miljön. Många olika typer av 

emissioner går att beräkna men i studien kommer endast CO2 och NOx beräknas då detta var av störst 

intresse för Bergendahls. 

2.2.4  Resursutnyttjande 

Beroende på i vilken bransch företaget bedrivs kan mätningarna av resursutnyttjande variera och kan 

beskrivas som både effektivitet och produktivitet. Resurserna i en transportorganisation är vanligen 

fokuserade på själva lastbärarna. De mått som oftast används för att beskriva resursutnyttjande inom 

transportbranschen är fraktade ton per krona, producerade tonkilometer per krona eller fyllnadsgrad. 

Fyllnadsgrad kan ses som ett mått på anpassningen av godsvolymerna efter resursvolymerna och vice 

versa, där målet är att uppnå så hög fyllnadsgrad som möjligt. För att mäta resursutnyttjande är det 

viktigt att det som skall mätas är väldefinierat och att det är klart hur mätningarna skall tolkas (Tarowski 

et al., 1995). Fyllnadsgrad kan vara viktbaserad eller volymbaserad där volymbaserad ses som den 

mätning som bäst återspeglar en verklig bild av uppnådd fyllnadsgrad. Vid miljöberäkningar, exempelvis 

CO2-emissioner, används viktbaserad fyllnadsgrad då vikten påverkar bränsleförbrukningen och därmed 

emissionerna (McKinnon, 2003).  

Ur ett miljöperspektiv har ökad fyllnadsgrad en direkt positiv effekt på miljöpåverkan och potentialen för 

förbättringar inom transporters fyllnadsgrad är enorm då den uppskattningsvis i genomsnitt endast är 50 

procent (Naturvårdsverket, 1999). Léonardi & Baumgartner (2004) fann under sin undersökning om 

korrelationen mellan vägfrakt och CO2-emissioner att det fanns ett tydligt samband mellan 

resursutnyttjandet och CO2-effektiviteten. Den relativa bränsleförbrukningen minskar med ökad 

fyllnadsgrad vilket resulterar i minskade miljöutsläpp per tonkilometer. Ett verktyg för att öka 

resursutnyttjandet har för dagligvaruhandeln varit att inkludera leverantörshämtningar. Vidare har ett 



25 
 

ökat resursutnyttjande även en koppling till returflöden av emballage för återvinning och 

återanvändning. Målbilden av resursutnyttjande bör därför även innehålla miljöaspekten då den är av 

betydande art för att minska miljöpåverkan i samband med den ökade transporten på våra vägar.  

2.2.5 Leverantörshämtningar och returflöden 

För att öka graden av resursutnyttjande kan ett företag inkludera leverantörshämtningar då lastbilen är 

på väg att återvända till terminalen (Jacobs-Blecha & Goetschalckx, 1989). Lastbilens outnyttjade 

kapacitet kommer då till användning och transportören kan genomföra hämtningen till låg kostnad då 

sträckan ändå skulle köras. Detta ställer krav på att leverantörerna är belägna längs med någon av de 

planerade rutterna så transporten ej behöver inkludera extramil. Utöver leverantörshämtningar 

transporteras returflöden från butiker med exempelvis returemballage eller felaktiga produkter. Detta 

kan skapa problem när avlämningen sker vid nästföljande kund då returgods befinner sig i lastbilen och 

försvårar avlastningen av leveransvarorna. Att inkludera returflöden i en ruttplanering ökar 

komplexiteten och ställer högre krav på lösningsmetoden. 

Figur 7 sammanfattar hur kostnad, leveransservice och miljö samverkar i transportplaneringen där 

ruttoptimering är ett bra verktyg för att maximera resursutnyttjandet och att minimera körsträckan. 

 

Figur 7 Resursutnyttjande 
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 Ruttoptimering 2.3
För att planera ett företags transporter så effektivt som möjligt måste ett optimeringsproblem lösas. I 

grund och botten handlar det om ett klassiskt matematiskt problem som kallas ”handelsresandes 

problem” och definieras som  

”en handelsresande som ska besöka en uppsättning städer 

 endast en gång och ska därefter återvända till utgångspunkten.  

Givet antalet städer och sträckan mellan städerna, finn den 

 kortaste vägen” (Ghiani et al, 2004) 

Kombinationsmöjligheterna och komplexiteten ökar drastiskt med antalet städer som skall besökas och 

planering för hand blir snabbt ineffektiv. Problemet är klassificerat som ett NP-problem, en klass av 

matematiska problem för vilka det saknas effektiva lösningar (Ghiani et al., 2004). En utveckling av 

handelsresandes problem är ruttplaneringsproblemet (Vehicle Routing Problem, VRP) och definieras som  

”problemet att finna en så effektiv distributionsplan som 

 möjligt för att försörja ett antal kunder i ett område” 

Grundproblemet av ruttplaneringen består av ett antal förutsättningar med tillhörande villkor och 

formuleras på följande sätt (Lundgren et al., 1993):  

Förutsättningar 

 Alla avstånd mellan kunderna är givna 

 Homogen fordonspark 

 Efterfrågan hos alla kunderna är känd på förhand 

Mål 

 Minimera den totala körkostnaden för samtliga använda fordon 

Villkor 

 Alla kunders efterfrågan skall tillfredsställas 

 Fordonens lastkapacitet får ej överskridas 

 Samtliga rutter skall starta och sluta vid terminalen 

 Varje fordon kör högst en rutt 

 Varje kund besöks av ett fordon som levererar hela kundens efterfråga 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Handelsresande&action=edit&redlink=1
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Problemet löses genom att göra en så kallad Hamiltontur vilket är en tur som besöker alla kunderna för 

att sedan återvända till ursprungsterminalen (Hall, 1999). I ovanstående formulering är målet av 

minimerande karaktär (att minimera körsträckan) men optimeringen kan lika väl vara maximerande.  

Som exempel kan målet vara att maximera fyllnadsgraden hos lastbilarna, besöka det största antalet 

kunder eller maximera antalet levererade varor. I det enkla fallet med endast en lastbil som besöker n 

kunder växer antalet möjliga rutter i fakultet (Allt om vetenskap, 2006). Ett fordon som exempelvis 

besöker fem olika kunder kan då göra detta på ” 5! = 5*4*3*2*1 = 120” olika sätt.  I praktiska 

tillämpningar är villkoren många fler vilket begränsar förbättringspotentialen. Några av de vanligaste 

villkoren beskrivs nedan. 

2.3.1 Tidsfönster 

Transportplaneringen måste ofta ta hänsyn till tidsrestriktioner. När leveranser inte kan ske när som 

helst på dagen kan vissa tidsbegränsningar avtalas i form av tidsintervall då leveranser skall ske, så 

kallade tidsfönster. I dagligvarudistribution är det väldigt vanligt med tidsfönster då leveranserna ställer 

krav på att personal skall vara beredda att ta emot godset och där leveranser kan ha särskilda 

restriktioner så som kyl- och frysvaror. Då tidsfönster inkluderas i ruttplaneringen begränsas möjliga 

ruttkombinationer och därmed kan kostnaderna öka. Ett tidsfönster kan vara tvåsidigt eller ensidigt. 

Tvåsidigt talar om tillåten ankomsttid och stopptiden när leveransen måste vara avslutad. Tiden emellan 

beskriver då den tillåtna besökstiden. Ett ensidigt tidsfönster beskriver exempelvis att en kund skall 

besökas senast ett visst klockslag (Lundgren et al., 1993). Tidsfönster kan även vara mjuka eller hårda. 

Med mjuka tidsfönster är det tillåtet att bryta tidsgränserna men det sker mot en straffavgift. Ett hårt 

tidsfönster å andra sidan tillåter ingen försening och inte heller förtidiga leveranser (Müller, 2010).   

2.3.2 Periodisk ruttplanering 

Ett vanligt villkor vid ruttplanering är att kunderna endast vill ha leveranser vid ett fåtal specifika dagar. 

Genom att veta vilken mängd varor som skall distribueras under en vecka är det möjligt att optimera för 

att erhålla ett flöde vilket möjliggör ett jämt utnyttjande av fordonsparken. På sätt och vis kan periodisk 

ruttplanering beskrivas som en variant på användandet av tidsfönster men med skillnaden att 

planeringen sker med längre tidshorisont (Lundgren et al., 1993). Detta förutsätter att leverantören är 

den som bestämmer vilka dagar leverans skall ske. Ruttplaneringsproblemet blir svårare att optimera då 

fler villkor inkluderas och i fallet med periodisk ruttplanering fördelas oftast leveranserna ut på olika 

veckodagar där sedan separata ruttplaneringsproblem löses dag för dag. Problemtypen kallas ”Cluster 

first, route second” heuristiker (Ghiani et al., 2004). Risken är dock att lösningen blir suboptimal och att 

den totala kostnaden blir högre än om optimeringsprocessen hade inkluderat alla dagar från början. 
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2.3.3 Flera fordonstyper 

Ett problem som ställer ytterligare krav på ruttplaneringen är då fordonsflottan består av olika 

fordonstyper. Här kan skillnader vara att fordonen har olika kostnader, kapacitet eller restriktioner i kyl- 

och frysutrymme. Ruttplaneringen av en fordonsflotta med flera olika fordonstyper resulterar i att 

antalet möjliga kombinationer på rutter ökar vilket skapar en större beräkningskomplexitet. 

 Lösningsmetoder för ruttoptimering 2.4
För att optimera transportrutterna har ett antal olika beräkningsmetoder utvecklats vilka kan delas upp i 

två huvudgrupper, exakta och approximativa. I takt med att kundbasen växer, ökar antalet 

kombinationer drastiskt. För att med säkerhet finna den exakta lösningen krävs att alla kombinationer 

prövas och jämförs. I praktiken medför detta att en optimal lösning inte är rimlig att uppnå då 

beräkningskraften inte räcker till. För att uppnå en lösning inom en rimlig tidsrymd har det utvecklats 

approximativa lösningsmetoder vilka använder olika heuristiska algoritmer. En heuristisk lösning består 

av en initialgissning som, med mer eller mindre sofistikerade metoder, jämförs med andra lösningar för 

att se om en förbättring inträffat. Proceduren upprepas för att ytterligare förbättra rutten. Genom att 

angripa problemet på detta sätt genereras dock inte en optimal lösning. Användaren kan heller inte säga 

hur långt ifrån den optimala lösningen det genererade förslaget befinner sig (Lundgren et al., 1993).  

Olika heuristiska lösningsmetoder är utvecklade för angripa olika typer av problem och med fler villkor 

som exempelvis tidsfönster och olika fordonstyper ökar kraven på heuristiken. Generellt utvärderas 

heuristiska metoder genom att testa hur snabba och träffsäkra de är. Träffsäkerheten beräknas som 

avvikelsen från det bästa kända resultatet. Cordeau et al. (2002) genomförde en serie tester där även 

kriterierna enkelhet och flexibilitet utvärderades. Enkelheten beskriver hur lätt heuristiken är att 

implementera och flexibiliteten hur anpassningsbar den är till olika bivillkor. Nedan följer en genomgång 

av olika heuristiska lösningsmetoder med dess för- respektive nackdelar. 

2.4.1 Clark & Wright 

Clarke & Wright är en så kallad besparingsmetod och utgår från att varje kund besöks av ett enskilt 

fordon. Det utgör en initial lösning till problemet och stegvis försöker sedan förbättringar genomföras 

genom att två kunder paras ihop till en rutt vilken distribueras av ett fordon. Olika rutter jämförs sedan 

för att identifiera om en förbättring har inträffat. I den nya rutten inkluderas nu ytterligare en kund och 

samma förlopp genomförs igen. Lösningsmetoden var en av de första som utvecklades för VRP-

problemet och den ger en god träffsäkerhet om beaktning tas till dess snabbhet (Laporte, 1999). 

Samtidigt är algoritmen enkelt uppbyggd vilket gör att den ofta används i simuleringar där kvalitetskravet 
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på lösningen inte är av högsta prioritet. Vid mer avancerade simuleringar är Clarke and Wrights 

besparingsmodell inte tillräcklig då den saknar flexibiliteten att lätt anpassas till en större mängd bivillkor 

(Jacob-Blecha & Goetschalckx, 1992). 

2.4.2 Svepmetoden 

Svepmetoden bygger på tanken att rutter som korsar varandra inte är fördelaktiga (Lundgren et al., 

1993). Den utgår från terminalen och försöker sedan para ihop kunder på en rutt genom att som en 

radar svepa runt terminalen och inkludera kunderna tills ett villkor säger stopp. Villkoren kan exempelvis 

vara kapaciteten hos lastbilen eller att den maximala körsträckan är uppnådd. En ny tur påbörjar då och 

förloppet fortsätter tills ett helt varv är genomfört där alla kunder är inkluderade. Algoritmen är enkelt 

uppbyggd men tar både längre tid och ger ett mindre träffsäkert resultat än Clarke and Wright (Cordeau 

et al., 2002). Det ligger i metodens natur att då kunder ligger långt ifrån terminalen blir resultatet bättre 

vilket gör att algoritmen inte lämpar sig för ruttplanering i stadsmiljö och anses  därför ha låg flexibilitet. 

2.4.3 Ruin and Recreate 

Ruin and Recreate är en modern optimeringsprincip vilken kan anpassas till problem inom en rad olika 

områden. Principen bygger på att en godtycklig men tillåten lösning av problemet konstrueras vilket i 

ruttplaneringsfallet skulle innebära att alla kunder blir försörjda av en lastbil, se punkt 1 i figur 8. 

Därefter förstörs en del av lösning till problemet och ett antal kunder saknar då försörjning, se 

rödmarkerat område i figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 8 Ruin and Recreate 
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Vilka kunder som exkluderas i punkt 2 kan bestämmas enligt en rad olika kriterier som exempelvis 

kundernas tidsfönster eller mängden varor som skall levereras till kunden. Även slumpvisa kunder kan 

ingå i förstörelseprocessen. Vid återskapandet försöker de kunder som försörjs av lastbilarna i punkt 2 

att passas in på bästa sätt för att en ny lösning till problemet ska skapas, se bild 3 figur 8. Detta kan ske 

genom att olika algoritmer tillämpas men utvärderingen sker genom att kostnaden för att en kund blir 

försörjd av ett fordon beräknas utan att något villkor bryts.  Den minst kostsamma lösningen väljs sedan 

ut och ny förstörelseprocess inleds (Schrimpf et al.,2000). 

Heuristiken ger genomgående väldigt träffsäkra resultat och dess uppbyggnad gör att den är mycket 

flexibel (Dell’Amico et al., 2007). I jämförelse med de tidigare nämnda algoritmerna kräver Ruin and 

Create mycket datorkraft (Pisinger & Ropke, 2007). Även om principen är enkel innebär 

implementeringsprocessen ett betydligt mycket tyngre arbete jämfört med ovannämnda heuristiker 

(Schrimpf et al.,2000). En sammanfattning av de olika lösningsmetoderna visas i tabell 2 nedan. 

 Snabbhet Träffsäkerhet Enkelhet Flexibilitet 

Clarke and Wright Mycket hög Låg Hög Låg 

Svepmetoden Hög Låg Hög Låg 

Ruin and Recreate Låg Mycket hög Låg Mycket hög 

 
Tabell 2 Jämförelse mellan olika heuristiker 
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3 Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av studiens angreppssätt samt val av metoder för datainsamling 

och analys motiveras. Fördelar respektive nackdelar med de olika metoderna diskuteras för att vidare 

analysera deras trovärdighet. Metodkapitlet avslutas med källkritik.  

För att uppnå syftet med studien behövdes det utföras en grundlig kartläggning av nuläget. Det krävdes 

att författarna identifierade alla viktiga aspekter för att på ett brett och djupt sätt återspegla 

verkligheten. Initialt samlades därför kvalitativ data in för att dels konkretisera studien och samtidigt 

göra en grundläggande kartläggning av den operativa ruttplaneringen vilken presenteras i avsnitt 4.1.1. 

Kvalitativ data samlades in genom observationer och ostrukturerade intervjuer på företaget och längs 

rutterna. Ruttplaneringsprocessen studerades för att identifiera tillvägagångssättet med dess möjliga 

problem och tillhörande orsaker. De planerade rutterna observerades vidare genom att författarna åkte 

med chaufförerna. Den centrala delen i den fortsatta analysen krävde kvantitativ data för att kunna 

sammankoppla empiriska observationer med de teoretiska modellerna för ruttoptimering. 

 Strategi och angreppssätt 3.1
Olika former av forskningsstrategier lämpar sig olika väl beroende på undersökningens karaktär 

(Björklund & Paulsson, 2003). I förstudien passade en explorativ- och deskriptiv studiestrategi som sedan 

övergick till en normativ strategi där författarna ämnade visa förslag till förbättringar, se figur 9 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9 Metoddisposition 
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3.1.1 Explorativ  

En explorativ studie används när en kartläggning av vilka problem som behöver utforskas vidare är 

nödvändig (Lindfelt, 2003). I studien var det ett första steg för att påbörja processen samt ett sätt att bli 

bekant med studieobjektet, Bergendahls. Initialt har den bidragit med en grundläggande förståelse för 

hur företaget arbetar men även med information om vilka variabler som är nödvändiga till studiens 

simuleringsdel. Det föll sig naturligt att påbörja studien på detta sätt då nödvändig bakgrundsinformation 

saknades. 

3.1.2 Deskriptiv 

En deskriptiv studie försöker svara på ”hur”-frågor och bidrar till kartläggningen av det studerade 

objektet. Insamling av bakgrundsdata inhämtades genom ostrukturerade intervjuer och användes för att 

kartlägga hur Bergendahls i dagsläget planerar sina transporter. Allt eftersom avgränsningarna blev 

tydligare söktes mer specifik bakgrundinformation genom en inledande kvantitativ datainsamling, då det 

nu rådde klarhet i vilken typ av information som behövdes samlas in. Tillsammans utgjorde den 

insamlade bakgrundsdatan grunden till vad som senare mynnade ut i kapitel 4, Empiri. 

3.1.3 Normativ 

Då studien inkluderade simulering av verkligheten, för att identifiera grundinställningar och 

problemområdet, föll det sig naturligt att efter förstudiens explorativa och deskriptiva strategi övergå till 

en mer normativ strategi. En normativ modell används för att ”stabilisera och konkretisera en önskad 

utformning av verkligheten” (Allwood, 1989). Huvuduppgiftens tekniska och praktiska karaktär, förslag 

till hur Bergendahls ruttplanering kan optimeras, gör att en normativ studie var lämplig då den inriktades 

mot slutsatser och förslag på förbättringar (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006). Den normativa delen av 

studien påbörjades vid förstudiens avlutande och genomlöpte resterande delar av studien, se figur 9. 

3.1.4 Fallstudie 

Studien på Bergendahls klassificeras som en fallstudie då syftet innefattade förändringsarbete inom en 

organisation (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006). Fallstudien lämpade sig väl då studien inkluderade 

både kvalitativ- och kvantitativ forskningsstrategi. Författarna ämnade att genom kommersiell 

programvara skapa en modell av Bergendahls transportrutter. Modellen hade manuellt kunnat byggas 

upp från grunden men författarna ansåg att djupet i analysen då skulle gå förlorat. Detta då 

komplexiteten i modellen hade gjort utformningen allt för tidskrävande så att resultatet av studien blivit 

lidande. Till viss del går ny kunskap för fattarna förlorad då modellen ej byggs upp från grunden men 

vinsten ligger i en simulering mycket lik verkligheten. Huvudmålet med studien var att leverera bästa 

möjliga resultat till Bergendahls och därför valdes den kommersiella programvaran att användas. Genom 
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att simulera verkligheten uppstod möjligheten till att bygga upp scenarion (Ejvegård, 2009). I enlighet 

med Hammersleys klassifikation av flerfaldig forskningsstrategi (Hammersley, 1996) användes kvalitativ 

data från en semi-strukturerad intervju för att ge stöd till utformningen av de scenarion vilka användes 

vid den kvantitativa dataanalysen.  

 Tekniker för datainsamling 3.2
De två huvudtyperna av data i en studie är av kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Kvalitativ data kan ses 

som verbal data som ämnar svara på frågor som varför och hur (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa datan 

ses inte alltid som enhetlig vilket således ger möjlighet till nyanser (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006). 

Den kvantitativa datan hanterar numeriska uppgifter och består exempelvis av information som 

population, lastbilsvolym eller orderstorlek. Studien bestod av både kvalitativ data från intervjuer och 

observationer men också av kvantitativ data från Bergendahls affärssystem. Då viss data saknades 

genomfördes en manuell datainsamling där samtliga chaufförer fick fylla i enkäter under studiens gång.  

Insamlad data kan definieras som primär- eller sekundärdata. Primärdata tas fram i syfte för den aktuella 

studien (Björklund & Paulsson, 2003) medan sekundärdata är data som exempelvis andra forskare eller 

statliga myndigheter tagit fram i annat syfte än för den specifika studiens. Datainsamlingsmomentet i en 

studie är ofta tidsödande och kostsamt och ofta är det just tid och ekonomiska resurser som utgör den 

trånga sektorn i en studie. Den tids- och kostnadsbesparing som kan göras vid användning av 

sekundärdata är eftersträvansvärd då den frigör resurser för att kunna göra en djupare och mer 

noggrann analys. Samtidigt måste författaren vara medveten om de begränsningar det kan innebära 

vilket reflekteras över i avsnitt 3.5, Källkritik. Om det insamlade materialet omfattar en stor mängd data 

kan hanteringen bli komplex. Bakomliggande nyckelvariabler kan då missas och kvaliteten därmed 

försämras (Bryman & Bell, 2005). 

3.2.1 Intervjuer 

I förstudien användes ostrukturerade intervjuer med transportplanerare samt chaufförer. Båda parter är 

de som främst påverkar och påverkas av den transportplanering som sker idag. Syftet med intervjuerna 

var att skapa en förståelse för hur deras uppgifter och tjänster var utformade inom 

transportorganisationen. En intervjuguide hade utformats som ett stöd under intervjun för att undvika 

att glömma bort väsentliga frågor, se bilaga 1. Flertalet av frågorna var av öppen karaktär vilket gav de 

intervjuade möjlighet att med egna ord beskriva de områden som fungerade bra respektive dåligt, ett 

sätt att minska påverkan av den intervjuades svar (Bryman & Bell, 2005). Detta var viktigt för att få en 

nyanserad bild så att studiens kartläggningsdel återspeglade verkligheten. Formen ostrukturerade 
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intervjuer möjliggjorde ett flexibelt tillvägagångsätt med följdfrågor då den intervjuade berörde, för 

författarna nya, intresseområde vilket gav ytterligare djup till analysdelen. Det hade inte varit möjligt vid 

en fastare intervjuform. 

Det genomfördes även en semi-strukturerad intervju. Intervjun hade till syfte att ge en ökad förståelse 

för Bergendahls framtidsvision då den påverkade scenariouppbyggnaden och dess analys. Det 

intervjumanus som användes var inte lika brett som vid de ostrukturerade intervjuerna. För att försäkra 

sig om att visionen klart och tydligt framgick var frågorna av mer specifik karaktär. 

3.2.2 Observationer 

I förstudien genomfördes tre observationer vilka inkluderade en observation av hur Bergendahls går till 

väga vid ruttplanering samt två observationer av det praktiska utförandet av transporterna. Samtliga 

observationer var av deltagande karaktär (Bryman & Bell, 2005) där författarna utförde de 

arbetsuppgifter som de blev tilldelade. I enlighet med teorin (Svenning, 2000) möjliggjorde detta en 

djupare förståelse för hur organisationen och individerna i studieobjektet fungerade. Fördelar med 

tillvägagångssättet var att författarna fick en känsla för den problematik ruttplanerare och chaufförer 

kan utsättas för i sitt arbete samt eventuella motsättningar som skulle kunna påverka studien. 

3.2.3 Insamling av kvantitativ data 

Vid insamlingen av den kvantitativa datan skiljer studien på manuell- och systeminsamlad data. Då 

Bergendahls saknar fullständig datastatistik genomfördes en manuell datainsamling i form av ett 

formulär som chaufförerna fick fylla i, se bilaga 2. För att chaufförerna ej skulle utelämna någon fråga 

delades formuläret tydligt upp i avsnitt enligt den tidsordning som formuläret skulle fyllas i. För att 

minimera antalet frågor och samtidigt minska bortfallet (Bryman & Bell, 2005) kontrollerades först 

formuläret av transportchefen på Bergendahls för att bekräfta att informationen inte gick att generera 

från företagets affärssystem. För att vidare säkerställa att instruktionerna och frågorna var tydliga 

genomfördes en pilotkörning där en chaufför fick använda formuläret under en rutt för att senare ge 

feedback. Den manuella datainsamlingen pågick sedan varje dag under fyra arbetsveckor för att täcka in 

eventuella variationer. 

Parallellt med den manuella datainsamlingen pågick en kvantitativ datainsamling från Bergendahls 

affärssystem, i studien kallad löpande data. För att försäkra sig om att datan genererades på ett anpassat 

och hanterbart sätt utifrån ruttoptimeringsprogrammet gicks varje dataförfrågan noga igenom med It-

personal och transportplanerare.  Den genererade datan motsvarade den information som senare skulle 
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komma att användas i simuleringarna, dels för att operativt bygga upp kartläggningen så väl som 

beräkningarna av nuläget och scenariona.  

Den löpande datainsamlingen representerade kundorderdata som genererades från Bergendahls 

affärssystem, information om leverantörsorderna fanns ej att tillgå. Anledningen var att Bergendahls 

oftast får samlingsfakturor på vad de beställt och hämtat hos leverantörerna, vilket gör det svårt att 

lokalisera specifika orderkvantiteter till en viss dag. Då Bergendahls tidigare gjort en mindre studie på 

sina leverantörshämtningar fanns statistik att tillgå från januari till juni 2010. För att kunna inkludera 

information om leverantörshämtningar i studien användes statistik från mars månad, då 

transportavdelningen ansåg att mars väl återspeglade flödet för den tidsperiod under vilken studien 

genomfördes. 

3.2.4 Datahantering 

För att den insamlade datan skulle vara anpassad och hanterbar i den fortsatta analysen krävdes en 

bearbetning av datan. Bearbetningens mål var att systematiskt sammanställa all information i dokument 

som inkluderade löpande data för simulering och analys i Route Planner. Sammanställningen bestod av 

kundorderdata från SAP där kunder och leverantörer samt deras adresser, orderkvantiteter och 

tidsfönster sorterades ut. Även statistik över returemballage och leverantörshämtningar inkluderades. 

I de fall då leveransadresserna till kunderna och leverantörerna var felaktiga eller saknades i Bergendahls 

framtagna register användes internetbaserade adressregister, så som Eniro.  

3.2.5 Ruttoptimering 

För att finna ett lämpligt ruttoptimeringsverktyg sökte författarna efter ett systemstöd som kunde möta 

alla de viktiga faktorer som påverkar planeringen av Bergendahls transporter. Faktorer så som 

tidsfönster hos kunder och leverantörer, specifika chaufförsrestriktioner, olika bil- och vägbegränsningar 

så väl som olika ordertyper; leveranser eller leverantörshämtningar. Då Route Planner har en historia 

inom just detalj- och dagligvaruhandel och kunde möta Bergendahls planeringsfaktorer ansågs systemet 

på ett bra sätt möta studiens syfte. Route Planner bygger på algoritmen Ruin and Recreate vilket är en 

algoritm med erkänt goda simuleringsresultat.  
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 Analysmetod 3.3
I studien har både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning utförts. Enligt Bryman (1997) kan 

kvalitativa undersökningar på flera sätt fungera som en första fas för den kvantitativa undersökningen. 

Den kan fungera som en källa till idéer och hypoteser som sedan analyseras i den kvantitativa 

undersökningen. Brymans analysmönster har applicerats på studien då den kvalitativa datan har mynnat 

ut i en kartläggning av nuläget hos Bergendahls och ligger till grund för en kvantitativ analys. 

Observationerna och de intervjuer som genomförts har även fungerat som den källa till idéer och 

hypoteser som Bryman diskuterar. De har gett input till uppbyggnaden av de scenarion som analyserats i 

studien 

Studiens primära syfte var att analysera nuläget, det vill säga hur Bergendahls i dagsläget kör sina rutter, 

för att identifiera eventuella problemområden och föreslå förbättringsåtgärder med målet att kunna 

planera effektivare rutter. Analysen av nuläget delades därför upp i två delar och inleddes med en 

simulering av nuläget för att kunna identifiera realistiska grundinställningar och problemområden för att 

möjliggöra realistiska beräkningar av kostnader och emissioner. I den andra delen av nulägesanalysen lät 

författarna med hjälp av programvaran Route Planner optimera nuläget för att vidare belysa en möjlig 

förbättringspotential.  

Utifrån de identifierade problemområdena i analysdelen Simulerat och Optimerat nuläge analyserades 

sedan scenariona Nya tidsfönster och Leverans sex dagars/leverans för att kunna utvärdera 

förutsättningar och svårigheter så väl som möjlig förbättringspotential vid ett eventuellt 

implementerande av scenariona.  

Målet med studien var att optimera rutterna ur ett ekonomiskt perspektiv och samtidigt kartlägga 

transporternas emissioner där rutterna skall uppnå en hög leveransservice och vara planerade för att 

maximera resursutnyttjandet. Samtliga analyssteg som genomförts analyserades utifrån tre av dessa 

kriterier: kostnad, miljö, leveransservice.   

Med hjälp av NTMs beräkningsmetoder beräknades mängden CO2 och NOx för respektive dag där 

resultaten summerades och presenteras i respektive varje analysdel. 
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3.3.1 Analysmodell 

 

Figur 10 Analysmodell 

För att knyta samman studiens syfte, metod, bakomliggande teori och empiri för ruttoptimering 

skapades en analysmodell, se figur 10. Datainsamlingen genererade fast engångsdata samt löpande data 

där den fasta engångsdatan bestod av grundinställningar för lastbilarna. Den fasta engångsdatan bestod 

av kostnader, kapacitet, körrestriktioner samt geografisk data och tidsrestriktioner för terminalen i 

Hässleholm och matades in i Route Planner. Datan låg till grund för att kunna simulera och analysera så 

nära verkligheten som möjligt. Den löpande datan varierade från dag till dag och beskrev specifik 

orderdata innehållande information om adresser och tidsfönster för kunden eller leverantören samt 

kvantiteten på orderna.  

Studiens huvudanalys av nuläget byggdes upp i två delar, Simulerat nuläget och simulering av ett 

Optimerat nuläge. Resultatet följdes senare av en analys av de två uppbyggda scenariona, Nya 

tidsfönster och Leverans sex dagar/vecka. De tre analyskriterierna återspeglas genom hela analyskapitlet 

men framför allt gavs specifikt utrymme för kostnadsanalysen. Då Bergendahls önskade kartlägga sin 
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miljöpåverkan genomfördes även en grundligare emissionsberäkning med hjälp av NTMs 

beräkningsmetod. Miljöberäkningarna gjordes i samtliga analyssteg förutom Leverans sexdagar per 

vecka då de nya ordervikterna efter utjämning av veckoflödet var okända. Hur problemfaktorer, 

förändringar i planeringen och nya rutter påverkar leveransservicen diskuteras från fall till fall. Någon 

djupare analys hur resursutnyttjandet påverkas mellan de olika analysstegen görs inte i studien, men 

författarna önskar ändå belysa resursutnyttjandet som en röd tråd genom hela analysen. Ruttoptimering 

går oftast hand i hand med ett ökat resursutnyttjande, i studien relaterad till fyllnadsgrad, vilket i sin tur 

minskar miljöpåverkan, se figur 7 i avsnitt 2.2.5. 

Nedan följer en mer djupgående beskrivning och motivering av analysens olika delar och 

tillvägagångssätt.  

3.3.1.1 Simulerat nuläge  

Som en inledande del i analysen ville författarna verifiera de givna 

antagandena för att forma realistiska grundinställningar i Route Planner 

samt identifiera eventuella problem och förutsättningar för att på sikt 

uppnå optimala rutter. Till följd av varierande orderkvantiteter får 

ruttplanerarna modifiera och anpassa stamrutterna vilket gör att 

turordningen på leveranserna inte alltid stämmer med mallen. Med data 

från chaufförsenkäterna kunde exakt information erhållas om i vilken 

turordning kunderna besökts, hur lång tid den totala rutten tagit och hur många mil varje rutt har kört. I 

simulering av nuläget lades rutterna upp enligt hur de kört i verkligheten och de simulerade värden som 

Route Planner genererade jämfördes med de verkliga sträckorna och tiderna.  

De grundinställningar som författarna önskade verifiera mot den grundinformation som Bergendahls 

givit var:  

- Besökstid hos kunder 

- Terminaltid vid hemkomst 

- Körd sträcka inom terminalområdet vid hemkomst (avlastning, tvätt, service) 

- Hastighetsprofiler (genomsnittshastigheter längs olika vägar) 

Om differenser i sträckor och tid uppstod indikerade detta i ett första skede om att grundinställningarna 

borde undersökas närmare. Informationen om differenserna diskuterades med transportplanerare och 

chaufförer för att kunna analysera och identifiera eventuella förändringar.  
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Då grundinställningarna slutgiltigt formats och godkänd återkoppling från Bergendahls erhållits, 

analyserades eventuella kvarstående differenser ytterligare med syfte att identifiera de viktigaste 

faktorerna som påverkar ruttplaneringen och transporternas förfarande. Speciella fall analyserades 

djupare, där sträckor och tid fortfarande, efter gjorda justeringar, skiljde sig nämnvärt från verkligheten.  

De största identifierade felkällorna var  

 Avställning av släp - Extra körsträckor kan härröras till avställning och upphämtning av släp 

 Vägval – Chaufförerna väljer olika resvägar mellan kunderna 

 Varierande stamrutter – Stamrutter körs med olika besöksordning  

 Tidsfönster – Missade tidsfönster leder till att rutterna inte körs som planerat 

Fallen diskuterades med transportplanerare och chaufförer och analyserades närmare för att visa hur 

dessa problem påverkar planering, körscheman och kostnader. Denna del låg sedan till grund för den 

fortsatta analysen, då samtliga faktorer påverkar de fortsatta analysstegen.   

3.3.1.2 Optimerat  nuläge 

Målet i analysdelen optimalt nuläge var att utreda vilken 

förbättringspotential som förelåg Bergendahls transporter utifrån hur de 

planeras idag. Analysdelen kan även anses belysa möjligheterna med ett 

ruttoptimeringsverktyg. I detta analysavsnitt lät författarna Route Planner 

planera om orderna helt, frångick stamrutterna men behöll butikernas 

tidsfönster. I enskilda fall modifierades några butikers tidsfönster vilket 

endast gjordes om det kunde motiveras med en erhållen 

kostnadsbesparing. Författarna följde i dessa lägen den prioriteringsordning som styr Bergendahls 

planering där City Gross-butikerna är högre prioriterade än de mindre butikerna, exempelvis Matöppet. 

Förskjutning eller tidigareläggning av tidsfönster gjordes även i vissa fall för att möjliggöra lunchraster för 

chaufförerna. Då orderkvantiteterna varierar mycket mellan dagarna blir transportplanerarna ibland 

tvungna att använda sig av olika alternativa planeringsförfaranden för att i slutändan kunna leverera alla 

order till sina kunder. De vanligt återkommande åtgärderna som utreds är: 

 Uppdelade order – Större order delas upp och levereras med olika lastbilar 

 Externa transporter – Externa transportörer anlitas 

 Kompletterande leveranser – Leverans som tillfällig B-tur eller nästkommande dag 
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Hur lösningsalternativen påverkar planering, kostnader och service utreds genom att simulera optimerat 

nuläge med och utan lösningsalternativen inkluderade. Exempelvis simuleras först det optimerade 

nuläget där en order blivit uppdelad och två lastbilar följaktligen dellevererar samma order till en butik. 

Detta jämförs sedan med det optimerade läget där den uppdelade ordern slagits samman till den 

ursprungliga orderkvantiteten. Detta ställde krav på att indata som låg till grund för simuleringen av 

nuläget omformades inför simuleringen av optimerat nuläge. Hur specifik data formulerades om för de 

olika delanalyserna presenteras i respektive delavsnitt i kapitel 5.3. 

Genom att analysera det optimala nuläget fick författarna möjlighet att utvärdera om ett 

ruttoptimeringsverktyg kan hjälpa Bergendahls att planera sina order på ett bättre sätt och vilka 

kostnadsbesparingar detta skulle kunna medföra.  

3.3.1.3 Nya tidsfönster 

De två första analysstegen hade som mål att identifiera faktorer som har 

påverkan på rutterna samt vilken förbättringspotential som finns om 

transporterna planeras som de gör idag. Med vetskap om hur olika 

faktorer och problem påverkar planeringen analyserades i det första 

scenariot Nya tidsfönster hur planering och rutter skulle kunna förbättras 

med förändrade tidsfönster. I detta steg undersöktes även om rutterna 

kunde köras med hjälp av färre lastbilar. Enligt Bergendahls 

prioriteringsordningar är City Gross-butikerna högst prioriterade när det gäller leveranser. Med detta 

som grund skapades nya tidsfönster enligt 

 City Gross  07:00-10:00 

 Övriga fria handlare 09:00-14:00 

 Leverantörer 11:00-17:00 

De breda tidsfönsterna sattes för att skapa större utrymme för förbättringar och i sin tur ge inspiration 

till hur alternativa rutter kan planeras. Den optimala planeringen med de nya tidsfönsterna jämfördes 

sedan med Simulerat nuläge för att påvisa besparingsmöjligheter genom att planera om rutterna med 

nya tidsfönster. 
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3.3.1.4 Leverans 6 dagar/vecka 

I scenariot utvärderas leveranser 6 dagar i veckan genom att City Gross-

butikernas flöde jämnas ut över veckan med en extra leveranstid klockan 

07:00 – 11:00 på lördag förmiddag. Optimering skedde sedan för att 

identifiera förbättringar i ruttplanering när orderstorleken minskade. Vilka 

bieffekter detta skulle kunna innebära för det övriga transportflödet 

diskuterades. Resultatet jämfördes sedan med de extra kostnaderna som 

tillkom vid lördagsleveranser. 

 Utvärdering 3.4
För att en studie och dess resultat skall vara av vetenskapligt värde krävs det att mått, parametrar, 

mätinstrument, test och metoder är användbara och lämpliga för studiens syfte för att ge tillförlitliga 

resultat med hög kvalitet. Yin (2003) beskriver fyra test som ofta används för att fastställa kvaliteten av 

empirisk social forskning: reliabilitet, validitet, intern validitet samt extern validitet. 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet används som ett mått på tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument 

(Ejvegård, 2009). Ett mätinstrument skall kunna användas upprepade gånger och då påvisa samma 

resultat för att uppnå god tillförlitlighet och hög reliabilitet. Reliabiliteten är högst aktuell i kvantitativa 

undersökningar då forskare vill uppnå så stabila mått som möjligt för att återspegla verkligheten (Bryman 

& Bell, 2005). Det råder dock skilda meningar huruvida reliabilitet är relevant för, och går att applicera 

på, kvalitativa undersökningar. Vissa forskare, exempelvis Mason i Bryman & Bell (2005) och LeCompte & 

Goetz (1982) menar att det går att använda på ett liknande sätt som på kvantitativa undersökningar och 

att det ger ett mått på kvaliteten och skärpan i en kvalitativ undersökning. Detta synsätt har dock 

kritiserats av bland andra Guba & Lincoln (1994) som menar att skillnaden mellan den kvantitativa och 

kvalitativa undersökningen är att den kvantitativa ger en enda och en absolut bild av verkligheten, 

medan den kvalitativa kan ge mer än en beskrivning. Guba & Lincoln föreslår istället bedömning av 

pålitligheten i den kvalitativa undersökningen, det vill säga ett säkerställande att det skapats en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av de procedurer som gjorts och kvaliteten på hur de tillämpats.   

I ett försök till att skapa god reliabilitet i observationen av rutterna åkte författarna med separata 

chaufförer och turer. De båda chaufförerna hade sedan tidigare blivit uppmanade att vara 

samarbetsvilliga vilket stärker tesen om att resultaten från observationen var tillförlitliga. Då båda 

författarnas observationer var överensstämmande anses att en god reliabilitet uppnåtts. 
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Under studiens gång har flera olika personer inom transportorganisationen kontaktats och intervjuats 

och på så sätt har studien uppnått det djup och den bredd som eftersträvats i den kvalitativa analysen. 

Kvalitativa intervjuer söker ofta så uttömmande och detaljerade svar som möjligt vilket leder till olika 

uppföljningsfrågor och variation på frågornas ordningsföljd (Bryman & Bell, 2005). Vid de separata 

iakttagelserna längs rutterna gav detta möjlighet att utforma de ostrukturerade intervjuerna på ett 

flexibelt sätt så att  så många aspekter som möjligt kunde identifieras. Inblandade parter på Bergendahls 

kontaktades vid upprepade tillfällen för att säkerställa att återskapandet och kartläggningen av nuläget 

återspeglade verkligheten. Intervjuerna i denna studie anses därför vara goda mätinstrument. 

Reliabiliteten i mätinstrumentet frågeformulär kan göra att pålitligheten blir låg om den utformas fel. Då 

formuläret skulle fyllas i av chaufförerna under varje veckodag under fyra veckors tid var författarna 

noga med att formuläret var tydligt utformat med få och konkreta frågor för att minimera bortfall. Detta 

bekräftades av transportchef, transportplanerare samt genom en pilotundersökning.  För att ytterligare 

säkerställa att formuläret användes dagligen och genererade den statistik som eftersträvades 

utformades formuläret så att ett formulär motsvarade en dag. Eventuellt bortfall kunde då minimeras 

eftersom formulären dagligen samlades in av ruttplaneraren. 

3.4.2 Validitet 

 Validiteten talar om kvaliteten på materialet, det vill säga att man verkligen mäter det man avser att 

mäta. För att kunna rangordna och göra jämförelser krävs det att mått är mätta på samma sätt och att 

alla mått är valida. Man talar också om intern och extern validitet. Intern validitet beskriver validiteten i 

ett orsakssamband, med andra ord om konsekvenserna till slutsatsen verkligen är orsaken bakom 

variationen eller resultatet. Extern validitet beskriver generaliserbarheten, det vill säga hur ett fall kan 

vara representativt och tillämpas på andra fall. Ett sätt att uppnå extern validitet är att skapa så 

representativa urval som möjligt. Även här råder delade meningar kring användandet av validitet på 

kvalitativa undersökningar. Mason i Bryman & Bell (2005) och LeCompte & Goetz (1982) anser att 

validiteten i en kvalitativ undersökning handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det 

man säger sig göra och hur väl begrepp och observationer stämmer överens. Guba & Lincoln (1994) 

använder sig istället av tillförlitlighet som en motsvarighet till intern validitet vilket ämnar avgöra hur 

trovärdig en beskrivning av verkligheten är. De kritiserar extern validitet då de menar att det är en 

empirisk fråga huruvida samma kontext kan användas vid en senare tidpunkt. De utrycker motsvarighet 

till den externa validiteten som överförbarhet och menar att fylligheten eller tätheten i en redogörelse 

kan hjälpa andra att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 
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I intervjuer krävs det att ställda frågor och givna svar uppfattas och tolkas lika av båda parter (Ejvegård, 

2009). Framför allt under ostrukturerade intervjuer är det viktigt att en intervjuare har klart för sig vad 

målet med intervjun är. Det finns annars risk att intervjuaren gör mer eller mindre omedvetna selektiva 

urval utifrån eget intresse eller vad den intervjuade fokuserar på (Ejvegård, 2009). Att tolkningen av 

ställda frågor och givna svar stämde överens samt att de ostrukturerade intervjuerna täckt de viktiga 

aspekterna har bekräftats genom den återkoppling som Bergendahls gett på detaljerna kring 

kartläggningen. Kvaliteten på den kvalitativa datan vilken samlades in kan därför bedömas vara god.  

Informationen från den semi-strukturerade intervjun angående Bergendahls framtidsvision ämnade 

bidra till de scenariouppbyggnader som kom att användas i analysen. För att inte tappa fokus i intervjun 

men samtidigt uppnå ett visst utrymme för diskussion var frågorna inte lika vida som i de ostrukturerade 

intervjuerna. Frågorna i det intervjumanus som författarna använde sig av var mer specifika för att 

försäkra sig om att Bergendahls vision klart och tydligt skulle framgå. Att intervjun hölls med Linus 

Larsson, ansvarig logistikutvecklare på Bergendahls, gjorde att författarna fick en klar och tillförlitlig bild 

över framtidsvisionen och hur företaget exekverar visionen i praktiken. 

Då observationen av ruttplaneringen genomfördes, studerades tillvägagångssättet av en icke ordinarie 

transportplanerare. Detta gav författarna möjlighet att följa planeringen mer i detalj då varje moment 

noga tänktes igenom, kontrollerades och diskuterades. Eventuella problem och svårigheter kunde på så 

sätt lättare identifieras än om planeringen skulle gjorts på övervägande rutin och känsla. En annan 

aspekt är dock att bristen på rutin och känsla kunde medföra felaktiga delar i planeringen i form av 

ruttordning och kapacitetsutnyttjande. Författarna åkte påföljande dag med i två av de planerade 

rutterna. De åkte med separata chaufförer för att täcka in så många aspekter som möjligt. De 

individuella observationer stämde väl överens med varandra vilket styrker att validiteten i observationen 

är god.  

I denna studie anses validiteten av den kvantitativa datainsamlingen vara god. En aspekt är att data som 

hämtats från Bergendahls affärssystem representerar faktiska och verkliga uppgifter som företaget själva 

använder sig av i exempelvis kostnadsberäkningar och ruttplaneringar. Den manuella insamlingen av 

kvantitativ data framtogs så att transportplanerare och chaufförer kunde ge återkoppling efter en 

utformad pilotanvändning av formuläret. På så vis kunde författarna försäkra sig om att båda parter 

tolkade frågorna på rätt sätt. En annan aspekt som ökar validiteten är att datainsamlingen pågick under 

en månads tid vilket gör att resultatet täcker in variationer som kan förekomma under en månad, 

exempelvis ökad efterfrågan vid löneutbetalningar.  
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3.4.3 Generaliserbarhet 

Då studien angriper problematiken genom en fallstudie är det svårt att tala om någon form av 

generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2005) då endast ett fallföretag studeras. Trots detta kan resultaten i 

studien delvis appliceras, eller fungera som en vägledning, på företag inom liknade 

verksamhetsområden. Då studien är avgränsad till att endast beröra en tredjedel av Bergendahls totala 

transporter bör delar av studiens resultat även vara generaliserbara vid en eventuell expansion av de 

egna transporterna. 

3.4.4 Objektivitet 

Den huvudsakliga analysen är kvantitativ och består av bearbetande av siffror. Siffrorna är de samma 

som ligger till grund för de underlag Bergendahls använder sig av vid prognoser och planering. Det läggs 

därför ingen värdering vid siffrornas värde. Data återges utan att modifieras vilket ligger i alla de 

inblandades intresse. Bergendahls önskar erhålla en rapport vilken de kan använda som ett verktyg att 

belysa styrkor, svagheter och möjligheter med och författarna vill tillgodogöra sig kunskapen och 

erfarenheten av studien, oavsett studiens resultat.  

Värderingar har en tendens till att omedvetet påverka en studie. Författarna har, genom en kvalitativ 

semi-strukturerad intervju, tagit del av Bergendahls framtidsvision för att utveckla scenarion som är 

anpassade till företaget. Genom detta angreppssätt är det företaget som styrt studiens inriktning och 

författarna har på så sätt kunnat hållas objektiva och bara sett till de faktiska siffrorna.  Värdeladdade 

ord i rapportskrivningen har i största möjliga mån undvikits för att återge en objektiv bild av 

studieobjektet. 

 Källkritik 3.5
De litterära källor som under studien har använts kan delas upp i metodteori, teori kring 

transportplanering och ruttoptimering samt teori kring miljöberäkningar. Företagsekonomiska 

forskningsmetoder av Bryman & Bell (2005) användes som utgångspunkt men där brister fanns 

uppsöktes annan litteratur. Källan anses vara tillförlitlig då den dels används som kurslitteratur inför 

uppsatsskrivande vid Lunds Universitet men framförallt då övrig studerad litteratur flertalet gånger 

refererat till verket. 

Ruttoptimeringsteorin utgick främst från publicerade artiklar inom ämnet. Tidskriften ”Journal of 

Operational Research” var ofta återkommande och professor Gilbert Laporte vid universitetet HEC 

Montréal är medförfattare till flertalet av studiens citerade artiklar. Laporte är expert inom ämnet 

Operations Research och då ämnet ej är av kontroversiell karaktär anses källan som tillförlitlig.  
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Den bakomliggande teorin till beräkningarna av transporternas emissioner erhölls från uppbyggnaden av 

verktyget NTMcalc. Beräkningsmetoden är utvecklad av företaget NTM, Nätverket för Transporter och 

Miljön, och finansieras av företag med stor logistisk betydelse i Sverige såsom Banverket, Green Cargo 

och ICA men är även beviljade forsknings- och utvecklingsanslag av Trafikverket (NTM, 2010a). 

Trovärdigheten i beräkningsmodellen styrks av det större antalet seriösa företag och myndigheter som 

stödjer forskningen kring verktyget och författarna anser det vara en god källa.  

De muntliga källorna var alla anställda hos Bergendahls och författarna finner ingen anledning till att 

misstro deras trovärdighet. Som nämnts tidigare har de alla blivit uppmanade till att vara 

samarbetsvilliga och de har alla innehaft poster relaterade till de frågor författarna ställt. 
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4 Empiri 

Kapitel 4 ämnar ge läsaren en djupare förståelse i hur de egna transporterna är uppbyggda samt hur den 

operativa transportplaneringen går till. Vidare presenteras den indata som ligger till grund för studiens 

analys. Av konkurrensskäl kommer en del av den specifika datan gällande kostnader att vara markerade 

med X efter önskemål från Bergendahls Food 

 Transportstruktur 4.1
De egna transporterna representeras av totalt tolv lastbilar. Bergendahls Food äger elva av bilarna 

inklusive släp och den tolfte lastbilen ägs av en enskild åkare där en lastbil utan släp, fortsättningsvis 

kallad ”Kenna”, hyrs in mot ett timpris. De tolv lastbilarna planeras av två transportplanerare som jobbar 

i skift. Planeringen sker manuellt med penna och papper där erfarenhet fungerar som källa för eventuella 

tidsberoende dippar och ökningar i efterfrågan i den övergripande planeringen. Kvalificerade gissningar 

ligger sedan till grund för den detaljerade planeringen. Transportplanerarna har tagit fram en mall som 

består av fasta stamrutter, vilka är uppbyggda genom erfarenhet och gamla rutiner (Lång, 2010). För 

varje vardag finns ett specifikt schema bestående av stamrutter som beskriver turordningen i vilken 

kunderna skall besökas samt deras tidsfönster. Till varje rutt finns även anpassade 

leverantörshämtningar. Stamrutterna med tillhörande leverantörshämtningar fungerar idag som ett 

utgångsläge för ruttplanerarna som under planeringen modifierar och anpassar rutterna efter det 

varierande flödet. Utöver stamrutterna planeras andra mindre och ej fasta leveranser och 

leverantörshämtningar in, där det finns plats, efter känsla och mot vad som anses lämpligt utifrån 

kartboken. Det flöde som omfattas av de dagliga rutterna är A-turer, B-turer samt returgods. Nedan 

följer en närmare beskrivning. 

A-turer kallas alla de rutter som planeras in och lämnar terminalen på morgonen. 

B-turer uppstår då en lastbil återkommer till terminalen efter genomförd A-tur för att lasta på nytt gods 

och köra en ytterligare rutt under en och samma dag. 

Returgods delas in i tre olika delar, returer från kunder, emballage för återanvändning samt 

upphämtning hos leverantörer där samtliga skall levereras tillbaka till centrallagret i Hässleholm. Det är 

endast upphämtningar hos leverantörer som idag ingår i den dagliga ruttplaneringen. Specifika rutter 

och dagar kan anpassas till returflödet då erfarenhet säger att en betydande mängd returemballage finns 

att hämta på City Gross-butikerna.   
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4.1.1 Operativ ruttplanering 

Den operativa ruttplaneringen startar på morgonen dagen innan planerad rutt skall avgå. Figur 11 

beskriver hur den dagliga transportplaneringen fortlöper.  

 

Figur 11 Transportplanering 

Genom SAP får transportplaneraren (TP) ut en rapport om de kundorder som är mottagna innan satt 

deadline, kl. 09:00. Rapporten ger information om bruttovikt, dvs. vikt inklusive emballage per 

produkttyp (kolonial, kyl och frys) och butik. SAP-datan innehåller information om produkttyper så som 

storlek och staplingsmöjligheter för den specifika produkten. Exempelvis kan socker alltid staplas på 

varandra medan skörare varor har fler staplingsrestriktioner. Baserat på känd orderkvantitet och 

produktinformation delas den totala orderns kvantitet upp på färdiga pallplatser, halvpallar och 

helpallar. De färdiga pallplatserna anses vara pallar som uppfyller kriterierna och storleken för en 

pallplats i lastbilen, medan halvpallar och helpallar eventuellt går att stapla och tillsammans skapa 

färdiga pallplatser. Tabell 3 nedan visar hur transportplaneraren beräknar hur många pallplatser en order 

kräver i lastbilen utifrån den orderdata som SAP genererar.  
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Tabell 3 Exempelberäkning av pallplatser 

Butik Produkttyp Bruttovikt 1/1-pall ½-pall Pallplatser Beräknade 

pallplatser 

X Kolonial 408,46 7 6 4 (7+(6/2))/2+4=9 

 Frys 131,689 0 0 2 2 

 Kyl 165,768 1 3 2 (1+(3/2))/2+2=3,25 

      15 

 

Summeringen av en orders totala antal pallplatser är en schablonmässig uträkning där man antar att 

samtliga hel och halvpallar går att stapla. I de fall då pallplasterna summeras till ett ojämnt antal, 

exempelvis kylvarorna i tabell 3, avrundas summan alltid uppåt för att skapa marginal. Vid osäkerhet om 

staplingsmöjligheter har TP möjlighet att kontrollera vilken typ av produkter som pallarna består av för 

att kunna göra bättre antaganden. Beräkningarna enligt ovan gäller inte för samtliga butiker då 

framförallt Bergendahls mindre kunder saknar möjligheten att lasta ur dubblade lastpallar. En lastpall tar 

då upp en hel pallplats i lastbilen. Efter den schablonmässiga pallplatsberäkningen får TP en uppskattning 

på om maxkapaciteten för stamrutten är överskriden. Planering då godsflödet är stort gör att stamrutter 

kan splittras och omplaneras för att klara av att leverera till samtliga kunder. Transportplaneraren tar då 

en mer aktiv roll vid lastningen av rutterna för att försäkra sig att samtliga order får plats. En order kan 

vid behov uppdelas på två olika rutter, alternativt körs en B-tur. I de fall där man inte kan lösa planering 

som möter efterfrågan bokas externa åkare. Kundefterfrågan kan ändras trots att dead-line är satt till 

klockan 09.00. Bergendahls ser det som en del av deras kundservice att alltid försöka att möta kundernas 

dagliga efterfrågan så gott det går, även efter satt deadline. Det kan därför innebära att ytterligare 

kompletterande planering och omstrukturering måste göras. Tyvärr har Bergendahls problem med att 

kunder och leverantörer inte håller sina tidsfönster vilket ofta innebär långa väntetider och därmed 

fortsatta förseningar på rutterna. Transportplanerarna tvingas därför inkludera extratid på extra utsatta 

rutter. 

 Indata 4.2
Indatan från Bergendahls består av fast engångsdata samt av löpande data. Nedan följer detaljerade 

dataförfrågningar i punktform som senare sammanfattas i tabell 4 och 5. Den fasta engångsdatan är den 

data som endast en gång matas in i Route Planner och ligger till grund för att kunna simulera så nära 

verkligheten som möjligt. Den löpande datan innehåller information om kundorder och dess kvantitet, 
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returflöde, ruttordning och tidsfönster för en specifik dag. Ett exempel på en sammanställning av den 

löpande datan återfinns i Bilaga 3. 

4.2.1 Terminal 

För Bergendahls Foods egna transporter sker distributionen till kund med utgångspunkt från 

centrallagret i Hässleholm. Faktorer som har inflytande på studiens simulering och analys är 

 Adress  

 Öppettider 

4.2.2 Fordon 

Bergendahls Foods fordonsflotta består av elva egna lastbilar i olika modeller med tillhörande släp samt 

en lastbil som hyrs in för en timkostnad. Enligt avgränsningarna i inledningskapitlet antas fordonsflottan 

vara homogen. För att återskapa fordonsflottan i Route Planner och NTM krävs följande information 

 Fordonstyp och Euro-klassificering 

 Kapacitet (vikt och volym) 

 Genomsnittlig bränsleförbrukning 

 Kostnader 

4.2.3 Förare 

Förarna kör under särskilda tider och tydliga restriktioner vilket är viktigt att ta hänsyn till i simuleringen. 

 Arbetstider 

 Körrestriktioner (maximalt tillåten körtid) 

4.2.4 Kunder 

Information om samtliga kunder som tillhör det egna transportnätet behövs för att identifiera 

koordinater och leveransvariabler. Studien inkluderar ca 80 kunder och datan består av 

 Adress 

 Tidsfönster 

Figur 12 nedan visar den geografiska spridningen på de kunder som är inkluderade i studien. 
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  Figur 12 Kundöversikt 

 

4.2.5 Kundorder 

Exempel på kundorderinformation återfinns sammanfattat Bilaga 3. 

 Orderdatum 

 Kund 

 Orderkvantitet (antal pallplatser) 

4.2.6 Leverantörsorder 

På grund av avsaknad av data för leverantörshämtningar har analysen baserats på 

leverantörsorderstatistik gjord i mars månad. Mars anses, enligt Bergendahls, återspegla ett likartat 

flöde som den i studien uppmätta perioden. Leverantörsstatistiken är inkluderad i Bilaga 4 men även i 

exemplet på dagsstatistik i Bilaga 3. Studien inkluderar data från ca 30 leverantörer och består av: 

 Adress 

 Orderkvantitet 

Figur 13 nedan visar den geografiska spridningen på de leverantörer som är inkluderade i studien. 
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Figur 13 Leverantörsöversikt  

 

4.2.7 Returemballage 

Returflödet finns inte med i den nuvarande ruttplaneringen hos Bergendahls utan returemballage 

hämtas upp i mån av plats. Det är relativt stort med det saknas aktuell statistik. Därför har data från 

månadsskiftet augusti/september använts i studien då Bergendahls själva valt att se över 

returemballageflödet under dessa månader. Statistiken för samtliga butiker återfinns i Bilaga 5 men är 

även inkluderat Bilaga 3. Statistiken inkluderar 

 Veckodag 

 Kund 

 Kvantitet 
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Tabell 4 Sammanställning av fast engångsdata 

Terminal 

Adress Norra Industrigatan 22, 281 43  Hässleholm 

Öppettider Dygnet runt 

Fordon   

Fordonstyp   

 -11 Egna lastbilar Lastbil + Släp, Euroklass 3 

 -Kenna Lastbil, Euroklass 3 

Tidsrestriktioner 06:30-17:00 

Kapacitet   

-Egna lastbilar 
 Maxvikt 32 ton 

 Pallplatser 18 (Lastbil) + 30 (Släp) - 1 (truck) = 47 

 -Kenna 
 Maxvikt 10 ton 

Pallplatser 18 (Lastbil) – 1 (truck) = 17 

Bränsleförbrukning X liter/mil 

Kostnader X kr/ år 

 

Förare   

Arbetstider 06:00 - 17:00 

Körrestriktioner Max 4,5 timmars körtid, därefter 45 min paus 

 

4.2.8 Kostnader 

Bergendahls baserar sina kostnadsberäkningar på själva förflyttningen av godset och använder sig av 

Sveriges Åkeriföretags kalkyleringsmodell som refererats till i teorikapitel 2.2.1. Kostnaderna finns 

sammanfattade i tabell 5 och 6.  

4.2.8.1 Direkta kostnader 

Förarkostnaderna består av förarnas månadslön, arbetsgivaravgifter och skatter. Utöver dessa kostnader 

inkluderas även kostnader för aktiviteter och material samt arbetskläder och utbildning. Hos Bergendahls 

arbetar en lastbilschaufför i genomsnitt 10 timmar om dagen, fyra dagar i veckan. Transporterna sker 

däremot fem dagar i veckan, således finns det fler chaufförer än lastbilar vilka alterneras under veckan.  

Förarkostnaderna är dock inte inkluderade i de totala årskostnaderna per lastbil som Bergendahls 

baserar sina kalkyler på.  
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Fasta kostnader representeras endast av fordonsskatt vilken uppgår till 62 818 kronor per fordon och år. 

Bergendahls fordonsskatt är ej uppdelad i en fast och en rörlig del och beräknas följaktligen endast som 

fast och baseras på de tabeller som beror på fordonstyp och vikt. 

Rörliga kostnader som är direkt beroende på fordonets körsträcka beräknas som en kostnad per mil. 

Investeringar i nya lastbilar sker kontinuerligt varpå däckslitage, reparationskostnader etc kan variera 

från lastbil till lastbil. Då samtliga egenägda lastbilar alterneras längs samtliga rutter har kostnadskalkylen 

beräknats på medelkostnaderna, det vill säga de totala kostnaderna för avskrivningar, däckslitage, 

reparation och service samt drivmedel är fördelade på de elva egna lastbilarna.  

Bränslekostnaden är den största kostnaden. Varje lastbil förbrukar i genomsnitt X liter per mil och den 

genomsnittliga bränslekostnaden per liter är X kronor inklusive tillsatser, baserat på siffror till och med 

maj 2010.  Den extra bränslekostnad som uppstår vid användning av kyl och frysaggregat är inkluderad i 

den genomsnittliga förbrukningen som följaktligen uppgår till X  kronor per mil. 

Avskrivningarna är baserade på att lastbilarna har en livslängd på åtta år där varje lastbil årligen i 

genomsnitt används under 2560 timmar och kör 6500 mil. 

Tabell 5 och 6 sammanfattar den totala användningen och dess relaterade kostnader. 

Tabell 5 Kostnadskalkyl egna lastbilar 

Användning per år   

Timmar 2 560 

Mil 6 500 

 

Fast kostnad (kr/år)   

Fordonsskatt X 

 

Rörliga vägberoende kostnader (kr/mil)   

Drivmedel X 

Avskrivning X 

Reparation, underhåll och service X 

Däck X 

Summa rörliga kostnader X 
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Totala fordonskostnader  (kr/år)   

Fasta kostnader X 

Rörliga vägberoende kostnader X 

Total årskostnad per lastbil X 
 

Tabell 6 Kostnadskalkyl Kenna 

Kostnader Kenna (kr/mil)  

Total kostnad (kr)       X 

Total Sträcka (mil)       X 

Kostnad per mil       X 

 

 Leveransservice 4.3
Bergendahls sätter leveransservicen främst när det gäller att möta sina kunders efterfrågan och jobbar 

mot ett mål med 100 % leveransservice. Tillsammans med sina kunder har de arbetat fram dubbelsidiga 

tidsfönster som ses som mjuka. Bergendahls arbetar idag inte med straffavgifter vid eventuella 

försenade leveranser. Figur 14 sammanfattar de ingående variablerna i Bergendahls leveransservice. 

 

 

 

 

 

  

  

Ledtiden hos Bergendahls är i dagsläget ca 24 timmar. Det vill säga att varorna man beställer ena dagen 

levereras med nästkommande dags leveranser. Enligt hur orderhantering och leveransschemat är 

uppbyggt idag så är det plock och packning av order som är den begränsande faktorn. Bergendahls har 

gjort utredningar i försök att minska ledtiden genom att leverera under senare delen av själva 

orderdagen. Kunderna har då varit den begränsande faktorn då de inte önskar leverans på eftermiddagar 

och kvällar.  

  

Figur 14 Variabler i leveransservice 
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Leveranspålitlighet mäts utifrån hur väl leveranserna sker inom avtalade tidsfönster. Bergendahls 

prioriterar sina kunder olika där tidsfönstren vid de egenägda City Gross-butikerna sätts i första hand. 

Som systemet används idag uppstår ofta väntetider hos kunderna för att andra leveranser genomförs 

samtidigt vilket i sin tur orsakar förseningar och en sjunkande leveranspålitlighet vid efterföljande 

leveranser. 

Flexibilitet är något som präglar Bergendahls ruttplanering. Med målet att alltid kunna möta kundernas 

behov och önskemål tillåts kundernas dagliga efterfrågan att variera även efter satt deadline och utförd 

planering, vilket ibland försvårar och förlänger planeringshorisonten. Transportplanerarna försöker i så 

stor utsträckning som möjligt att planera rutterna så att avtalade leveransfönster kan hållas. Då detta 

inte är möjligt försöker Bergendahls nå en överenskommelse med kunden om att eventuellt förskjutna 

leveransfönstret. Om det rör sig som stora förändringar i orderkvantiteter som inte kan tillgodoses med 

hjälp av de egna transporterna kan Bergendahls välja att genomföra leveransen med hjälp av en extern 

transportör. Trots att det är kunden som förändrat sin order efter senaste beställningstid så bekostar 

Bergendahls, i flesta fall, de externa transporterna, till förmån för den höga flexibiliteten. 

 Miljöpåverkan 4.4
Bergendahls intresse för miljösatsningar har den senaste åren ökat. Exempelvis planeras det att utbilda 

chaufförerna i Eco-driving och de ära måna om att byta till modernare lastbilar med lägre 

bränsleförbrukning. För att få en uppfattning av storleksordningen på de emissioner som transporterna 

släpper ut ämnar studien göra en kartläggning av transporternas emissioner. Följande defaultvärden 

användes vid beräkningarna av emissionerna, samtliga framtagna av NTM (NTM, 2010b).  

Tabell 7 Defaultvärden för Truck + Semi-Trailer 

 

 

 

 

 

 

Lastbilsklassen ”Truck + Semi-trailer” med euroklassificering 3 stämmer väl överens med Bergendahls 

lastbilsflotta och klassen ”Heavy Truck” med Kenna. Vid beräkningarna av fyllnadsgraden användes dock 

lastbilarnas verkliga maxvikt enligt tabell 4. Fyllnadsgraden är beräknad över hela sträckan men i 

Bränsleförbrukning Truck + Semi-trailer (l/km) 

Motorväg Landsväg Stadstrafik 

            

Fyllnadsgrad Fyllnadsgrad Fyllnadsgrad 

            

0% 100% 0% 100% 0% 100% 

0,282 0,540 0,334 0,608 0,369 0,783 
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praktiken levererar en lastbil varor längs hela rutten med en sjunkande fyllnadsgrad. 

Bränsleförbrukningen för emissionsberäkningarna använde värden från tabell 7 och 8 och använda 

emissionsvärden återfinns i tabell 9. 

Tabell 8 Defaultvärden för Heavy Truck 

 

 

 

 

  

Vägnätet är indelat i tre olika vägtyper där respektive vägtyp har sin egen utsläppsprofil kopplat till 

motorns euroklassificering. 2004 genomfördes en undersökning om hur tung godstrafik i Sverige fördelas 

sig över vägnätet, se tabell 9. Resultatet har använts som defaultvärden i beräkningarna.  

Tabell 9 Vägtypsfördelning och emissionvärden 

 

 

 Resursutnyttjande 4.5
Bergendahls beräknar sin fyllnadsgrad genom antal pallplatser då detta oftast är den begränsande 

faktorn. I särskilda fall blir dock vikten den begränsande faktorn, exempelvis vid leverantörshämtningar 

hos Kivik, där produkten i sig väger mycket och pallar ej kan staplas. I ett försök att förbättra 

resursutnyttjande och minska transportkostnaderna arbetar Bergendahls med leveranstörshämtningar. 

Även då efterfrågan är hög och lastbilarna fylls inför avgång krävs en viktkontroll för att ej överstiga 

maxvikt. Fokus på ett optimalt och effektivt resursutnyttjande är av lägre prioritet då Bergendahls 

prioriterar hög leveransservice, framför allt flexibiliteten och leveranssäkerheten. Bergendahls arbetar 

mot målet att samtliga kunder skall få sina behov tillfredsställda vilket resulterar i att halvtomma 

lastbilar kan lämna terminalen i Hässleholm.  

Bränsleförbrukning Heavy Truck (l/km) 

Motorväg Landsväg Stadstrafik 

            

Fyllnadsgrad Fyllnadsgrad Fyllnadsgrad 

            

0% 100% 0% 100% 0% 100% 

0,204 0,273 0,199 0,284 0,244 0,352 

Motorväg Landsväg Stadstrafik 

 21% 56,7% 22,3% 
Emission CO2 NOx 

(g/l) 2615 23 
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5 Analys  

Utifrån analysmodellen i studiens metodkapitel har simuleringar i programvaran Route Planner 

genomförts. Då större avvikelser inträffat har en djupare analys genomförts för att identifiera orsakerna 

och dess påverkan. Potentiella miljö- och kostnadsbesparingarna redovisas samt diskussioner förs kring 

huruvida resultaten är rimliga och tillförlitliga.  

 Inledande indataanalys 5.1
Enkäterna som chaufförerna fyllt i hjälpte författarna i en inledande fas 

att identifiera de faktorer som påverkar planeringen och transporternas 

förfarande för att kunna säkerställa olika parametrar i 

grundinställningarna. Vid sammanställningen av enkäterna kunde det 

identifieras vilka turer som eventuellt inte var rätt ifyllda eller 

anledningen till en enkäts bortfall. Anledningen till bortfall kunde vara att 

lastbilen ej körts den dagen eller att enkäten helt enkelt inte fyllts i. Att 

lastbilen inte varit i bruk kunde identifieras genom att övriga lastbilar den dagen lyckats leverera 

samtliga lagda kundorder. 

På grund av att Bergendahls återkommande använder sig av externa åkare och att de inte lagrar specifik 

beställningsinformation om tidpunkt, kvantitet och till vilken kund så försvårades återskapandet av 

enkäterna utifrån orderdatan. Vissa rutter valdes att uteslutas ur dataunderlaget vi de fall då det inte 

gick att säkerställa att verkligheten efterliknades. Det resulterade i att vecka 1 och 4 inte motsvarade ett 

fullständigt dataunderlag för fortsatt analys. Följaktligen användes endast vecka 2 och 3 för den 

grundläggande analysen i studien. Då studien hade tillgång till all kundorderdata från SAP systemet för 

samtliga fyra veckor kunde en analys av flödet göras för att säkerställa att vecka 2 och 3 var ett 

representativt dataunderlag. Figur 15 visar totala orderkvantiteten, uttryckt i pallplatser, dag för dag 

under 4 veckor. Resultatet visar på att flödet under veckorna är relativt stabilt och att de dagliga 

fluktuationerna återkommer vecka för vecka. En viss avvikelse i kvantitet kan identifieras, framför allt 

under vecka 4 där den ökade efterfrågan under torsdag och fredag direkt kan kopplas till leveranser 

innan löneutbetalningar. Större fluktuationer och skillnader kan även identifieras på måndagar och 

fredagar. Detta kopplas till att Bergendahls inte har några leveranser under helgen varpå butikerna 

beställer stora kvantiteter innan och efter helgdagar. Trots att inte hela vecka 1 och 4 används i den 

primära analysen kan utvalda dagar i dessa veckor komma att ligga till grund för djupare delanalyser. 

Trots enskilda fluktrationer visar figur 15 att veckorna 2 och 3 är representativa veckor. 

Indata

•Fordonsdata

• Geografisk data
• Kundorderdata

• Bränsleförbrukning
• Leverantörsorderdata

• Tidsrestriktioner
• Körrestriktioner
• Lönekostnader

Simulerat nuläge

- Grundinställningar
-Problemidentifiering

Leverans 6 
dagar/vecka

Optimerat nuläge

Nya tidsfönster 

Analyskriterier
•Kostnad
•Miljö

• Leveransservice
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Figur 15 Total orderkvantitet vecka 1-4 

Resultaten i den inledande analysen blev till en början orimliga med anmärkningsvärt stora skillnader i 

rutternas tid och sträcka. Efter vidare simuleringar och samtal med Bergendahls transportavdelning och 

chaufförer kunde följande grundinställningar förändras: 

- Lossningstiden hos City Gross-butikerna ändrades från X minuter till X minuter, övriga butiker 

simulerades med totala besökstiden X minuter. 

- Vid hemkomst till terminalen kunde en sträcka av X km härröras till den tur som lastbilarna kör 

till olika delar av lagerlokalen för lossning och till servicelokalen för service och tvätt.   

- Tiden för lossning vid Hässleholm uppskattades till X minuter. 

- Vid simulering av sträckor som till stor del kördes på motorväg visade det sig att en hastighet på 

50 km/h inte var rimlig. Motorvägshastigheten anpassades därför till på 70 km/h för att ge 

lastbilarna möjlighet till att besöka kunderna inom ramen för avtalade tidsfönster.  

Med dessa justerade grundinställningar gav Route Planner en representativ bild av verkligheten. 

Författarna vill dock belysa att det är omöjligt att skapa en identisk bild av verkligheten där en del av 

felen kan kopplas till kartdatabasen som ligger till grund för de simulerade värdena. De olika kör- och 

hastighetsinställningarna överensstämmer inte alltid med verkligheten. Route Planner erbjuder 

möjligheten att anpassa varje enskild individuell väg. Författarna ansåg dock att det arbetet var allt för 

tidskrävande och att simulerade värden, efter anpassning av hastigheten på motorvägarna, inte skiljde 

sig nämnvärt mot verkligheten och gav således en god och jämförbar bild av verkligheten. 
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 Simulerat nuläge  5.2
Studiens simuleringsdel inleddes med att de rutter som genomförts under 

de två utvalda veckorna simulerades i Route Planner. I genomsnitt skiljde 

det totalt 32,5 mil/dag mellan det simulerade läget i Route Planner och 

med verkligheten vilket motsvarar i genomsnitt 2,7 mil/lastbil, se figur 16. 

Då hänsyn redan tagits till den körda sträckan kring Bergendahls terminal 

ställde sig författarna frågan huruvida resultaten var pålitliga och vad 

avvikelsen kunde bero på. Genomsnittsvärdet 32,5 mil/dag kan vara något 

missvisande då den avvikande sträckan under den första onsdagen endast var 23 mil vilket är långt under 

genomsnittet och därför påverkar värdet relativt mycket. 

 

 

Det framgår dock tydligt av kurvorna i figur 15 att det simulerade läget följer verkligheten och att 

avvikelsen är stabil. Då författarna åkt med transporterna under en dag kunde flertalet faktorer som 

identifierats under rutterna ha tydlig koppling till avvikelserna.  

Många av de mindre butikerna har dåligt med lastyta för att kunna lasta från släpet. Det resulterar i att 

chaufförerna måste ställa av släpen, ofta längs vägen, för att kunna köra fram till butikerna och lasta. 

Dessutom ligger många av de mindre butikerna ute i glesbygden vilket även gör att det är svårt att ta sig 

fram på småvägarna. På flera rutter väljer därför chaufförerna, av praktiska skäl, att ställa av släpen för 

att hämta upp dem senare under rutten. Ibland prioriterar chaufförerna även att köra en annan väg än 

den kortaste för att få variation i sitt arbete. Ovannämnda skäl kan hjälpa till att förklara differenserna då 

Route Planner alltid väljer den kortaste vägen.  
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Differens 
 verklig sträcka vers. simulerat nuläge 

Verklig sträcka

Simulerat nuläge

Indata

•Fordonsdata
• Geografisk data
• Kundorderdata

• Bränsleförbrukning
• Leverantörsorderdata

• Tidsrestriktioner
• Körrestriktioner
• Lönekostnader

Simulerat nuläge

- Grundinställningar
-Problemidentifiering

Leverans sex 
dagar/vecka

Optimerat nuläge

Nya tidsfönster 

Analyskriterier
•Kostnad
•Miljö

• Leveransservice

Figur 16 Differens verklig sträcka vers. simulerat nuläge 
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Figur 16 visar att torsdagar når ett maximum i sträcka samtidigt som torsdagar enligt simuleringarna är 

de dagar med störst differens. Resultaten från torsdagarna anses vara rimliga då det är den veckodag 

med flest stopp där flest småbutiker besöks vilket styrker teorin om att vägval och släpavställningar har 

betydande inverkan på differenserna. Förutom differenserna i sträcka kunde även markanta 

tidsdifferenser identifieras på ett antal rutter. Den kvalitativa informationen på chaufförsenkäterna 

kunde oftast förklara dessa differenser där väntetid hos butiker eller leverantörer var återkommande 

anledningar. I övrigt kan, som tidigare nämnts, hastighetsinställningarna i Route Planner vara ytterligare 

en bidragande orsak till tidsdifferenser som uppstår men avvikelserna anses inte ha större betydelse för 

studiens slutliga resultat. 

  

Figur 17 Sammanställning orsaker till differenser 

Figur 17 sammanfattar olika förfaranden och orsaker som identifierats ha påverkan på sträckor och 

tidsdifferenser. För att utreda hur de olika situationerna inverkar på differenserna, kostnader och 

leveransservice följer exempel nedan.  

5.2.1 Avställning av släp 

Ett identifierat förfarande som skiljer Route Planners planering gentemot verklighetens kör rutiner är att 

chaufförerna ofta ställer av sina släp längs rutterna. Alternativen är att ställa av släpet hos butiken eller 

då platsbrist råder, ställa av släpet längs vägen för att senare återvända och hämta det. Det senaste 

förfaranden är en betydande källa till den differens som beskriv i figur 16. Hanteringen av släpen, som 

sker till fördel för smidigare framkomlighet, varierar från chaufför till chaufför vilket gör det intressant 

att studera kostnaden närmare.  

  

Avställning släp

Vägval och varierande 
stamrutter

Övrigt 
Ex. Lunchstopp

Sträck-
differens Väntetid hos kunder och 

leverantörer

Trafikproblem

Övrigt
Ex. Omlastning mellan släp och 
lastbil.

Tids-
differens
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På tisdagar och torsdagar genomförs exempelvis leveranser enligt stamrutten: 

CG Karlskrona  MÖ Eringsboda  MÖ Rävemåla  

Den 7:e oktober kördes rutten enligt figur 18 där även en hämtning hos Nordic Sallads i Karlshamn 

avslutade rutten.  Vid simulering avvek sträckan med 6,3 mil. Enligt transportplanerarna brukar 

chaufförerna lämna släpet i Lyckeby för att ”det är mer praktiskt” (Lång, 2010) att köra till småbutikerna 

utan släp, se figur 19 för verkligt körd rutt. Detta medför en extra körsträcka på ca 5 mil till en kostnad av 

ca X kronor, vilket motsvarar 15 procents ökade kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Karlskronarutt torsdagar 

Samma sträcka kördes tisdagen 12:e oktober med undantaget att det inte var någon hämtning i 

Karlshamn. Enligt Route Planner skulle den optimala rutten denna dag köras enligt figur 20, med en total 

körsträcka på 30 mil. Denna gång avvek verkligheten med 8,9 mil från det simulerade nuläget. I 

verkligheten körs rutten enligt figur 19 vilket gör att 6,2 mil av differensen kan härröras till avställningen 

av släpet vilket genererar 19% högre kostnader. 

 

 

  

Figur 19 Karlskrona rutt enligt verkligheten Figur 20 Karlskronarutt Route Planner 
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Detta är en återkommande rutt varje tisdag och torsdag, där hälften av chaufförerna väljer att ställa av 

släpet i Lyckeby. Förfarandet resulterar i en årlig kostnad på X kronor. Vad som dock bör noteras är att 

vid hårt vinterlag har chaufförerna inte något val utan måste ställa släpet för att kunna genomföra 

transporten. Det bör även noteras att när transporterna sker utan släp är bränsleförbrukningen något 

lägre. Dock motsvarar kostnadsminskningen för bränslet inte den ökande kostnaden för den längre 

körsträckan.  

Tabell 10 visar att differensen kopplad till släpet motsvarar ca 70-80 % av totala differensen vilket 

betyder att förfarandet har en betydande inverkan på differenserna och följaktligen Bergendahls 

transportkostnader 

Tabell 10 Differens kopplad till släpavställning 

 

 

  

5.2.2 Vägval 

En ytterligare faktor som påverkar differenser mellan Route 

Planner och verkligheten kan kopplas till variationer i hur 

rutterna körs. Exemplet nedan kommer från torsdagsrutter 

körda vecka 2 och 4 där besöksordningen är identisk. I detta 

specifika fall är differensen mellan de verkliga rutterna 2,3 

mil, se tabell 11, vilket motsvarar en kostnad på ca X kronor. 

För att utnyttja fördelarna med ruttoptimering och ett 

eventuellt ruttoptimeringsverktygs fulla potential krävs att 

enhetliga beslut tas över hur rutter skall genomföras för att 

inte förlora verktygets fulla kraft.  

Tabell 11 Vägval vid identiska rutter 

      Sträcka (mil) 

Vecka 2 CG Växjö MÖ Gemla MÖ Skruv MÖ Långasjö MÖ Urshult 33,0 

Vecka 4 CG Växjö MÖ Gemla MÖ Skruv MÖ Långasjö MÖ Urshult 35,3 

Skillnad     2,3 

Skillnad (%)     7% 

Total differens 
Differens 

Kopplat till släp Summa 

6,3 5 79% 

8,9 6,2 70% 

Figur 21 Vägval 
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5.2.3 Varierande stamrutter 

Vid återkommande tillfällen körs inte stamrutterna helt enligt planerad ordning vilket resulterat i att 

vägvalen och följaktligen sträckorna varierar. Ett exempel visas nedan på en återkommande rutt som 

enligt stamrutten, kallad Ljungbyrutten, skall vara:  

CG Ljungby  MÖ Södra Ljunga  MÖ Agunnaryd MÖ Vislanda  CG Värnamo 

 

Figur 22 Ljungbyrutten 

Anmärkningsvärt är att rutterna som inte körts enligt stamrutten är drygt en mil kortare, se figur 22. Om 

hälften av leveranserna under en månad körs enligt vecka 1 och 3 skulle Bergendahls årligen spara 2 

procent av kostnaderna kopplade till Ljungbyrutten. Enligt Bergendahls berodde förändringen av 

turordningen på att klagomål från CG Värnamo inkommit då de inte ville ha sin leverans på 

eftermiddagen, ett vanligt förekommande önskemål från kunderna. Det är en samstämmig 

transportorganisation som belyser problemet av att tillfredsställa alla kunder som vill ha sina leveranser 

på förmiddagen, helst först på turen. Skulle det vara värt X kronor per år att förändra rutten för att CG 

Värnamo skall få sin leverans under förmiddagen till följd av att påföljande leveranser blir förskjutna? 
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Resultatet ovan gör det dock intressant att vidare utreda vad en eventuell omstrukturering kan ge. Finns 

det ytterligare besparingspotential för att motivera en eventuellt ny ruttordning? Figur 23 presenterar 

en, genom Route Planner uträknad, optimal ruttordning för Ljungbyrutten. Den totala sträckan uppgick 

till 29 mil, vilket motsvarar en minskning av sträckan med ca 1,5-3 mil per rutt, se tabell 12. 

 Tabell 12 Kostnadsbesparing Ljungbyrutt 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att planera om ruttordningen kan Bergendahls uppnå en årlig kostnadsbesparing på X kronor, för 

endast Ljungbyrutten. När det gäller servicenivån skulle denna omstrukturering innebära förhandlingar 

om nya tidsfönster. City Gross-butikerna får dock sina leveranser på förmiddagen vilket gör att 

ruttordningen i figur 23 kan motiveras gentemot transportplaneringens underliggande prioriteringar. 

Förbättringarna indikerar om att det finns en förbättringspotential inom de planerade stamrutterna 

varför nästa steg i analysen, avsnitt 5.3 Optimalt nuläge, ämnar utreda vilken förbättring som kan uppnås 

genom att optimera alla order under en dag, utifrån avtalade tidsfönster. 

5.2.4 Väntetid hos kunder och leverantörer 

Vid ett flertal tillfällen kunde en onormal tidsdifferens mellan verkligheten och det simulerade nuläget 

identifieras. Genom chaufförsdatan kunde det i de flesta fall kopplas till väntetider hos kunder eller 

leverantörer. Denna väntetid kan variera allt mellan 15 minuter till 1,5 timmar. Det leder till förseningar 

längs rutten vilket gör att påföljande butiker blir lidande och ytterligare väntetider kan uppstå. Ett 

exempel kan ses på en återkommande Malmörutt. Stamrutten ligger upplagd med tidsfönster enligt 

tabell 13. 

Kostnadsbesparing optimal Ljungbyrutt   

  Nuläge Optimalt Skillnad  Besparing (kr) 

v 1 31,4 29,9 1,6 X 

v 2 32,6 29,9 2,7 X 

v 3 31,5 29,9 1,7 X 

v 4 32,6 29,9 2,7 X 

  
   

  

Högre kostnader per år   6,8 % 

Figur 23 Optimal Ljungbyrutt  
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           Tabell 13 Stamrutt Malmö 

 

 

 

          Tabell 14 Försenad Malmörutt  

 

 

 

Figur 24 visar onsdag vecka 1 där chauffören anlänt till CG Rosengård klockan 07:50. På grund av 

köbildning vid butiken var inte leveransen färdig förrän klockan 10:30. Det resulterade i att Matöppet 

Klagshamns tidsfönster redan passerats och chauffören valde istället att besöka Özen Allfrukt i Malmö 

direkt. Özen Allfrukt fick då sin leverans tidigare än de avtalade tidsfönstret men chauffören riskerade 

inte då att även Özens Allfrukts tidsfönster skulle missas, se tabell 14. 

När väntetider uppstår kan chaufförerna ibland välja att fortsätta 

rutten för att senare återvända till butik eller leverantör vilket 

resulterar i extra mil. Se exempelvis rutten i figur 25 där 

extrasträckan uppgick till 2 mil.  På grund av att Gottfrids i 

Landskrona ej hade ordern klar åkte chauffören upp till MÖ 

Glumslöv för att sedan åka tillbaka ner till Gottfrids i Landskrona. 

Därefter körde han återigen norrut mot Helsingborg.  

Rutten blev följaktligen:  

CG Landskrona  MÖ Glumslöv  Hämtning Gottfrids  Hämting 

Findus Hbg 

 

 

  

Stopp Butik Tidsfönster 

1 CG Rosengård 07:45-08:15 

2 MÖ Klagshamn 09:30-10:00 

3 Özen Malmö 11:30-12:00 

Stopp Butik Tidsfönster 

1 CG Rosengård 07:50-10:30 

2 Özen Malmö tidigare 

3 MÖ Klagshamn försenad 

Figur 24 Malmörutt 

Figur 25 Väntetid hos leverantör 
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Flexibiliteten i Bergendahls leveranser är prioriterad framför leveranspålitligheten där avtalade 

tidsfönster fungerar mer som ett riktmärke. Detta innebär också att kunderna kan få för tidiga 

leveranser. Rätt leveransservice behöver inte motsvara den högsta servicen, utan skall snarare motsvara 

de förväntningar som butikerna och Bergendahls kommit överens om. I Bergendahls fall har hanteringen 

av de avtalade mjuka tidsfönsterna gjort att kunderna genom vana förväntar sig att få sina varor under 

ett visst intervall på dagarna, snarare än att de förlitar sig på att leveranserna kommer inom avtalade 

tidsfönster. Detsamma gäller för leverantörerna, de vet att chaufförerna kommer inom ett visst 

tidsintervall under förmiddagen eller eftermiddagen. 

 Med utgångspunkt att ha hög flexibilitet kan uppnådd servicenivå motsvara butikernas förväntningar 

men samtidigt går då ett viktigt styrmedel förlorat. I och med att Bergendahls idag inte arbetar med 

straffavgifter saknas det incitament att försöka anpassa sig efter planerade leveranser vilket ofta 

resulterar i väntetider. Leveransservicen får minskad pålitlighet till fördel för ökad flexibilitet.  

Ett grundläggande krav för att framgångsrikt kunna utnyttja potentialen och fördelarna med tidsfönster 

krävs en ömsesidig förståelse hos både kunder och Bergendahls. Båda parter måste förstå varför det är 

viktigt att hålla de avtalade tidsfönsterna samt en insikt i de problem som kan uppstå längs flödet. Om 

Bergendahls tillsammans med sina kunder kunde ändra sin approach till tidsfönsterna och avtala mer 

reglerade besökstider, kan det skapas incitament till bättre planering för minskade problem och 

följaktligen väntetider under rutterna. Ett eliminerande av väntetider och påföljande kedjeeffekter längs 

rutten utgör en av förutsättningarna för att på sikt nå optimerade rutter.   

5.2.5 Kostnads- och miljöanalys för simulerat nuläge 

Vi har ovan belyst olika problemområden och mycket tyder på att en stor del av differenserna kan 

återkopplas till olika körsätt. Route Planner, som väljer rutterna enligt den kortaste vägen, kan vara en 

bra mall för hur rutterna kan köras bättre, men det ställer också krav på att chaufförerna är införstådda 

med vad det förutbestämda vägvalet har för inverkan på besparingspotentialen. Tabell 15 och 16 nedan 

sammanfattar förbättringarna dag för dag. 
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Genomsnittlig   
extrasträcka/dag 

32  
mil 

Total extra 
sträcka/år 

8500 
 mil 

      Total 
      kostnad/år 

X 
kr 

Tabell 15 Besparingar Simulerat nuläge v. 2 

Vecka 2 Måndag Tisdag  Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Sträcka (mil)             

   Verkligt läge 328 302 306 347 307 1 589 

   Simulerat Nuläge 293 270 283 309 282 1 436 

Differens 35 32 23 38 25 153 

              

Kostnad (kr) 
         Verkligt läge X X X X X X 

   Simulerat Nuläge X X X X X X 

Differens X X X X X X 

       Procentuell skillnad 10% 11% 7% 11% 8% 10% 

 

Tabell 16 Besparingar Simulerat nuläge v. 3 

Vecka 3 Måndag Tisdag  Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Sträcka (mil)             

   Verkligt läge 318 307 317 337 280 1 560 

   Simulerat Nuläge 286 271 279 302 250 1 389 

Differens 32 36 38 35 30 171 

              

Kostnad (kr) 
         Verkligt läge X X X X X X 

   Simulerat Nuläge X X X X X X 

Differens X X X X X X 

       Procentuell skillnad 11% 12% 12% 10% 11% 11% 

 

Den totala besparingen under de två veckor uppgick till X kronor som motsvarade en förbättring på 10 

procent. Det går med stor sannolikhet inte att eliminera alla avvikelserna men målet är att belysa den 

förbättringspotential som finns i grunden. Då förbättringarna inte ställer krav på omplanering av rutterna 

utan istället bygger på förändring av rutternas genomförande bör förbättringarna vara högst realistiska 

och möjliga att genomföra. Om Bergendahls skulle lyckas halvera den extrasträcka som körs varje dag, i 

genomsnitt 32 mil, skulle det medföra en kostnadsbesparing på ca X kronor/år, vilket motsvarar 5 % . 

 

 

 

5   

%/år 
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Kortare rutter ger inte bara kostnadsbesparingar utan går även hand i hand med miljömässiga vinster. 

Med hjälp av NTMs beräkningsmetod har utsläppshalten koldioxid och kväveoxid beräknats där halterna 

för de verkligt körda sträckorna jämförts med halterna i det simulerade nuläget. Skillnaderna mellan 

utsläppen av koldioxid och kväveoxid presenteras i figur 26 respektive 27. Som väntat visar resultatet att 

utsläppen följer kostnadsbesparingarna och minskar i det simulerade nuläget. Att utsläppen varierar 

mellan dagarna beror på de varierande ordervikterna och körsträckorna från dag till dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Figurerna visar att de högsta halterna är framför allt på måndagar. Det stämmer överens med tidigare 

identifieringar som visar att de totala orderkvantiteterna och följaktligen ordervikten på måndagar och 

fredagar generellt är högre till följd av att det inte sker några leveranser under helgen, se figur 29. Figur 

28 visar att totala körsträckan på fredagen är lägre vilket förklarar varför de totala utsläppen på fredagen 

är lägre trots en hög ordervikt.  

 

 

 

 

 

 

 

                        Figur 29 Total körsträcka per dag v. 1 

 

Mån Tis Ons Tors Fre

X
 A

n
ta

l k
g 

Totalt utsläpp CO2 (kg) Verkligt vers. 
Simulerat nuläge 

Verklighet

Simulerat Nuläge

Mån Tis Ons Tors Fre

X
 A

n
ta

l k
g 

Totalt utsläpp NOX (kg) Verkligt vers. 
Simulerat nuläge 

Verklighet

Simulerat Nuläge

Mån Tis Ons Tors Fre

X
 A

n
ta

l t
o

n
 

Total ordervikt per dag (ton)  

260

280

300

320

340

360

Mån Tis Ons Tors Fre

Total körd sträcka per dag (mil) 

  Figur 26 Koldioxidutsläpp Simulerat nuläge     Figur 27 Kväveoxidutsläpp Simulerat nuläge 

  Figur 28 Total ordervikt per dag v. 1 
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Under tisdagar och torsdagar sker det flest leveranser till de mindre butikerna. De mindre butikerna 

beställer generellt betydligt lägre orderkvantiteter vilket resulterar i lägre totala ordervikter, exempelvis 

på tisdagen vecka 2 beställde City Gross-butikerna i genomsnitt X ton medan de mindre butikerna 

beställde i genomsnitt X ton. Trots lägre ordervikter är torsdagens utsläpp bland de största vilket kan 

förklaras med den höga totala sträckan som körs denna dag. Med andra ord har körsträckan en 

betydande inverkan på utsläppen vilket även bekräftas i figur 28 där totala körsträckorna följder 

utsläppens dagsvariationer väl. 

Tabell 17 Koldioxidutsläpp Simulerat nuläge 

CO2 (kg) Verklighet Simulerat nuläge Besparing % 

v 1 X X X 10% 

 
   

 Summa per år X X X 10% 

50% besparing per år X X X 5% 

 

Bergendahls totala utsläpp av koldioxid under ett år uppgår i genomsnitt till X ton. Genom att minska 

avställningen av släp, körvariationen längs stamrutterna och göra bättre vägval under transporterna kan 

utsläppen minska med 10 procent under ett år, se tabell 17. På grund av olika faktorer så som halt väglag 

under vinterhalvåret eller kundspecifika leveransförhållanden som ställer krav på släpavställningen är 

denna förbättring svår att uppnå i realiteten. Om Bergendahls lyckas eliminera 50 procent av de 

identifierade problemområdena minskar koldioxidutsläppen med 5 procent vilket motsvarar X ton CO2 

per år. Det samma gäller för kväveoxidutsläppen som skulle minska med X ton per år vid en 5 procentig 

förbättring. 

Tabell 18 Kväveoxidutsläpp Simulerat nuläge 

NOx(kg) Verklighet Simulerat nuläge Besparing % 

v 1 X X X 10% 

 
   

 Summa per år X X X 10% 

50% besparing per år X X X 5% 

 

Miljökarläggningen visar tydligt att utsläppen påverkas av både vikt och körsträcka där totala körsträckan 

har störts inverkan. Det betyder att ruttoptimering, med kortare körsträckor och bättre fyllnadsgrad, inte 

bara skulle hjälpa Bergendahls att minska kostnaderna utan även företagets miljöpåverkan.  
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 Optimerat nuläge 5.3
I detta analyssteg ämnar författarna utreda vilken förbättringspotential 

som råder om Bergendahls skulle, utifrån hur transporterna är 

organiserade idag, använda sig av ett ruttoptimeringsverktyg. Vid 

nuvarande planering fungerar stamrutterna som en grundstomme. 

Stamrutterna tillåts att modifieras efter efterfrågevariationer för ett 

förbättrat flöde men i takt med att komplexiteten ökar blir det svårare för 

transportplanerarna att förbättra rutterna. Målet med denna analysdel är 

att kunna hantera variationerna och optimera rutterna efter rådande efterfråga. I praktiken innebär 

detta vid simuleringarna att stamrutterna frångås men de avtalade tidsfönsterna behålls med målet att 

uppnå ett Optimerat nuläge. Det går då att utreda hur rutterna på ett bättre sätt kan planeras för att 

minska Bergendahls totala transportkostnader och miljöpåverkan. I några fall har ett fåtal butikers 

tidsfönster ändrats, med målet att alltid prioritera City Gross-butiker. Tidsfönsterändringarna 

presenteras i Bilaga 6. 

I den vardagliga planeringen då komplexiteten blir för stor och transportplanerarna får svårt att finna 

fungerande lösningar används olika planeringsåtgärder. De återkommande planeringsåtgärderna är: 

 Uppdelade rutter 

 Anlitande av externa transportörer 

 Kompletterande leveranser som B-tur eller på en annan leveransdag 

Inledande i detta avsnitt analyseras de olika planeringsåtgärderna närmare för att tydliggöra hur de 

påverkar de olika analyskriterierna samt hur ett ruttoptimeringsverktyg kan underlätta planeringen.  

Till skillnad mot avsnitt 5.2 där det simulerade nuläget jämförs med de verkligt körda sträckorna jämförs 

här optimerade sträckor och kostnader med det simulerade nuläget. På så sätt analyseras 

förbättringspotentialen i en perfekt värld och de felfaktorer som identifierats i avsnitt 5.2 påverkar inte 

resultatet.  

5.3.1 Uppdelade rutter 

En planeringsåtgärd som återkommer ofta är att transportplanerarna väljer att dela upp en order i två 

delar så att två lastbilar får besöka samma butik under en dag. Det gäller framför allt City Gross-butiker 

och anledningarna till denna åtgärd kan variera. Dels kan det bero på att plockningen inte är klar i tid så 

att en lastbil får återvända till Hässleholm för att leverera resterande del av ordern på en B-tur men kan 

Indata

•Fordonsdata
• Geografisk data
• Kundorderdata

• Bränsleförbrukning
• Leverantörsorderdata

• Tidsrestriktioner
• Körrestriktioner
• Lönekostnader

Simulerat nuläge

- Grundinställningar
-Problemidentifiering

Leverans sex 
dagar/vecka

Optimerat nuläge

Nya tidsfönster 

Analyskriterier
•Kostnad
•Miljö

• Leveransservice
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även bero på att orderkvantiteten är för stor och inte får plats på den planerade stamrutten. När detta 

inträffar försöker ruttplanerarna flytta de mindre butikernas order till en annan rutt för att frigöra 

pallplatser. Om detta förfarande inte är praktiskt möjligt eller motiverat utifrån ökad distans, kostnad 

eller service görs en uppdelning. Uppdelningar möter till viss del Bergendahls flexibilitet mot kund men 

ökar kostnaderna och minskar samtidigt både leveranspålitlighet och leveranssäkerhet som i detta fall 

syftar till att leverera en komplett order, i rätt kvantitet i rätt tid. Samtidigt kan andra butikers leveranser 

försenas för att ytterligare ett stopp med en kompletterande order skall inkluderas i rutten vilket 

påverkar leveranspålitligheten. 

Tabell 19 Uppdelade ordrar    Tabell 20 Kostnader uppdelade ordrar 

 

       

I studiens dataunderlag återfinns uppdelade rutter på sex av tio dagar där totalt tio rutter har delats upp. 

Tisdagarna är en återkommande dag med uppdelade order framför allt till CG Växjö. Denna uppdelning 

är dock en inplanerad delning där CG Växjö finns med i två stamrutter.  På tisdag vecka 2 lyckades Route 

Planner planera in ordern på totalt 40 pallar genom att endast besöka Växjö en gång. 

Kostnadsbesparingen blev marginell på 1,5 procents besparing. På fredagen vecka 2 då fyra order var 

uppdelade kunde tre av fyra order levereras med ett besök. CG Hyllinges totala ordervikt överskred 

lastbilarnas maxvikt och förblev uppdelad i simuleringen. Kostnaden för att dela upp orderna uppgick till 

11,4 procents förbättring.  På tisdagen vecka 3 delades två order upp där Route Planner planerade in den 

fulla orderkvantiteten genom att besöka kunderna en gång med en kostnadsbesparing på 4,1 procent.  

I ovanstående fall bör dock en utvärdering göras för att bedöma om kostnadsbesparingen är motiverad 

gentemot den eventuella extrahantering det innebär då en order är uppdelad på båda lastbärarna, som i 

CG Växjös fall. City Gross leveransytor är dock generellt stora vilket förenklar förflyttning samt av- och 

pålastning av släpen vilket kan motivera samlastningen och följaktligen kostnadsminskningen. Det verkar 

    Sträcka Kostnad Besparing 

Tis v 2 Uppdelade order           259     X 
 

 
Enkla order           255     X       1,5%     

   
 

 Fre v 2 Uppdelade order           308     X 
 

 
Enkla order           273     X      11,4%     

   
 

 Tis v 3 Uppdelade order           267     X 
 

 
Enkla order           256     X        4,1% 

  
Uppdelade 

order 
Totalt antal 
pallplatser 

Tis v. 2 CG Växjö X 

   Fre v 2 CG Rosengård X 

 
CG Hyllinge X 

 
CG Höör X 

 
CG Växjö X 

   Tis v 3 CG Växjö X 

 
CG Rosengård X 
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troligt att anta att på dagar när uppdelade order varit fler än två till antalet har komplexiteten i 

planeringen varit högre. Skulle Bergendahls klara av att undvika uppdelade order finns det möjlighet till 

besparingar och användningen av ett ruttoptimeringsverktyg kan vara till stor hjälp vid varierande och 

stor efterfrågan. 

5.3.2 Externa transporter 

Torsdagarna består av ett stort antal kundbesök vilket försvårar planeringen. Den komplexa planeringen 

har gjort att Bergendahls har tre Matöppet-butiker i Kristianstad, Everöd och i Gärds Köpinge som i de 

flesta fall levereras med externa transportörer. Den externa rutten kostar ca X kronor per gång vilket 

resulterar i en årlig kostnad på X kronor.  

Vid ett försök att inkludera transporterna i de egna lastbilarnas rutter erhölls följande resultat, se tabell . 

Vecka 3 och 4 simulerades med ordinarie tidsfönster. Vecka 1 och 2 kunde dock inte förbättras med 

rådande tidsfönster varför författarna lät förändra tidsfönsterna på ett fåtal butiker för att undersöka 

möjligheterna ytterligare.  

Tabell 21 Kostnadsbesparing Externa leveranser 

  Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 

Optimalt nuläge exkl. externa transporter 303,1 301,4 282,1 318,9 

Optimalt nuläge inkl. externa transporter 297,1 293,6 293,5 340,7 

Extra körsträcka -6 -7,8 11,4 21,8 

Kostnadsbesparing  6,4% 7%  1% -2% 

 

Kostnaden för den extra körsträcka som tillkommer på grund av extraorderna jämförs med den totala 

kostnaden på X kronor för externa leveranser. Det betyder att så länge den extra körsträckan 

underskrider X mil är det för Bergendahls fortfarande lönsamt att genomföra transporterna själva. I de 

fall då optimeringen inklusive de externa transporterna leder till totalt kortare körd sträcka adderas 

kostnadsminskningen kopplad till besparad sträcka med de X kronor som Bergendahls sparar genom att 

inte anlita externa transportörer. 

På torsdagen vecka 3 lyckades Route Planner planera in de tre orderna till en ökad sträcka av 11,4 mil.  

Kostnadsmässigt är det motiverat att inkludera de externa transporterna denna dag, dock till en relativt 

låg besparing på endast 1 procent. Det bör poängteras att ett inkluderande av de externa transporterna 

medför att rutterna blir mer ansträngda vilket innebär extrajobb för chaufförerna och 

kostnadsbesparingen bör vägas mot den tillkomna mängden extrajobb. 
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Vid nya försök att planera torsdagarna vecka 1 och 2 med de modifierade tidsfönsterna kunde butikerna 

planeras in med de egna transporterna. Omplaneringen resulterade dessutom i minskade körsträckor på 

6 respektive 7,8 mil vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 6,4 respektive 7 procent. Att de tre extra 

butikerna kan planeras in samtidigt som körsträckan minskar i vecka 1 och 2 visar tydligt att 

tidsfönsterna har en nämnvärd inverkan och begränsar ruttoptimeringen. För grundläggande utvärdering 

av tidsfönsternas inverkan, se avsnitt 5.2.4 samt i analysdelen Nya tidsfönster, 5.4. Hur rutterna bör 

köras samt vilka tidsfönster som modifierats finns i Bilaga 7. 

Med dagens mjuka tidsfönster och återkommande förseningar i butik och hos leverantörer skulle ett 

inkluderande av externa leveranser i dagsläget kunna innebära betydligt mer ansträngda rutter för 

chaufförerna. Ett inkluderande av de externa orderna kräver a åtgärder tagits till de problem som 

identifierats i avsnitt 5.2. Då det redan i dagläget planeras in extratid för rutter med problematiska 

kunder kan rimligheten i resultaten ifrågasättas. En rutt kan exempelvis inkludera sju eller åtta stopp, 

varav fyra leveranser och tre till fyra hämtningar. Den insamlade chaufförsdatan visar att detta antal 

stopp inte är vanligt förekommande vilket kan tyda på att det inte är rimligt att alla transporterna är 

möjliga att genomföra. Rutterna med många stopp ligger dock i Malmö- och Helsingborgsområdet och 

följaktligen ligger leverans- och hämtningsadresser inom samma stad vilket bör öka förutsättningarna för 

att rutterna skall kunna genomföras.  

Det är tydligt att kostnadsbesparingarna och komplexiteten i rutterna varierar från torsdag till torsdag. 

Kostnadsbesparingarna motiverar möjligheten att istället köra vissa externa leveranser med de egna 

leveranserna vilket bör undersökas vidare. Simuleringarna styrker att användningen av 

ruttoptimeringsverktyg är till stor hjälp för ruttplanerarna när komplexiteten ökar i takt med antal 

kundbesök och orderkvantitet. Användningen av ett ruttoptimeringsverktyg skulle då vara ett snabbt och 

effektivt verktyg för att undersöka och utvärdera om de externa rutterna vissa dagar kan uteslutas.   

5.3.3 Kompletterande leveranser 

Vid dagar med hög efterfrågan förekommer det att pack och plock inte hinner slutföra alla order i tid för 

leveransavgång. Detta innebär att delar av en order kan bli försenade och måste inplaneras vid ett 

senare leveranstillfälle, antingen som en B-tur eller på en annan dag. Att flytta leveranser till en annan 

dag där den inte nödvändigtvis passar in på de planerade rutterna har en negativ inverkan på både 

planering, rutter och följaktligen kostnader. Måndagar och fredagar har generellt ett större flöde än 

övriga dagar till följd av att Bergendahls inte har leveranser under helgen, se figur 30.  
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För att belysa kostnaderna sammankopplade med de kompletterande leveranserna beskrivs ett exempel 

från måndag vecka 4. Denna måndag inkluderades sex butiker vars ordinarie leveransdag egentligen var 

fredagen veckan innan, se tabell 22. Med andra ord skedde leveranser både på fredagen och på 

måndagen. För att analysera detta simulerades först det optimala nuläget, inklusive de kompletterande 

leveranserna för att senare jämföra detta med optimerade rutter utan de kompletterande orderna. 

Resultatet presenteras i tabell 23.  

                 Tabell 22 Kompletterande leveranser 

 

 

 

 

 

Genom att jämföra optimalt nuläge inklusive och exklusive de kompletterande orderna erhölls en 

extrakostnad för att inkludera dessa order, vilken aktuell måndag uppgick till X kronor. Kostnaden är 

dock uträknad i en perfekt värld där dessutom rutterna planeras optimalt så att alla leveranser sker inom 

avtalade tidsfönster. 

                Tabell 23 Kostnad för kompletterande leveranser 

 

 

 

 

 

I det simulerade fallet valdes ett tidfönster mellan kl 07:00 och 13:00 för de kompletterande orderna 

vilket medförde att optimeringen utan svårigheter kunde planera in de extra leveranserna och skillnaden 

mellan de två fallen blev liten. Verkligheten är dock mer komplex där de kompletterande kundbesöken 

försvårar planeringen och minskar leveransservicen även till de ordinarie kunderna varpå kostnaderna 

bör vara mycket högre. 

Kompletterande 
leveranser 

MÖ Båstad 

MÖ Glumslöv 

MÖ Hässleholm 

MÖ Listerby 

MÖ Rydsgård 

MÖ Trensum 

  Sträcka (mil) Kostnad (kr) 

Optimalt nuläge 277,6 X 

Optimalt nuläge utan 
kompletterande order 

269,5 X 

Besparing 8,1 3% 

Mån Tis Ons Tors Fre

X
 A

n
ta

l p
al

lp
la

ts
e

r 

Totalt antal pallplatser 

v 1

v 2

v 3

v 4

Figur 30 Orderflöde 
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5.3.4 Kostnads- och miljöanalys för Optimerat nuläge 

Analysavsnitten uppdelade rutter, externa transporter och kompletterande leveranser har alla påvisat att 

Bergendahls med hjälp av ruttoptimering kan förbättra planeringen och undvika de tillhörande ökade 

kostnaderna. För att visa vilken potential som finns i dagsläget om Bergendahls valde att ruttoptimera 

deras transporter utifrån det aktuella leveransschemat har författarna låtit Route Planner optimera det 

simulerade nuläget. Resultaten visas i tabell 24 respektive 25. 

Tabell 24 Besparingar Optimerat nuläge v. 2 

Vecka 2 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Sträcka (mil)             

   Simulerat Nuläge 294 270 283 309 282 1 437 

   Optimerat Nuläge 267 255 270 301 270 1 363 

Differens 27 15 13 8 12 74 

              

Kostnad (kr)             

   Simulerat Nuläge X X X X X X 

   Optimerat Nuläge X X X X X X 

Differens X X X X X X 

              

Procentuell skillnad 9% 6% 5% 2% 4% 5% 

 

Tabell 25 Besparingar Optimerat nuläge v. 3 

Vecka 3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Sträcka (mil)             

   Simulerat Nuläge 296 271 279 303 250 1 399 

   Optimerat Nuläge 288 256 264 282 234 1 325 

Differens 8 15 15 21 16 74 

              

Kostnad (kr)             

   Simulerat Nuläge X X X X X X 

   Optimerat Nuläge X X X X X X 

Differens X X X X X X 

              

Procentuell skillnad 3% 5% 5% 7% 6% 5% 

 

Under de två veckorna kunde den totala sträckan minskas med totalt 5 procent vilket motsvaras av 74 

mil och en kostnadsbesparing på X kronor per vecka. Med hjälp av ruttoptimering skulle Bergendahls 

teoretiskt kunna uppnå totala kostnadsbesparingar på X kronor per år, motsvarande 5 procent. 
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Genomsnittlig   
besparing/vecka 

74  
mil 

Total   
besparing/vecka 

X 
 kronor 

 

 

 

Läsaren bör dock vara medveten om att Route Planner ej kan ta hänsyn till alla de faktorer som påverkar 

hur rutterna kan köras, exempelvis att en butik inte har plats eller kan hantera avlastning på släp. 

Författarna kan heller inte bekräfta att de har fullständig kunskap om specifika kunders förutsättningar 

för avlastning men vill ändå poängtera att de i största möjliga mån utgått från de faktorer som är kända 

och modifierat rutterna därefter. Den årliga totala kostnadsminskningen visar dock tydligt att stora 

besparingar kan uppnås genom ruttoptimering där de nya rutterna i optimalt nuläge avser att ge 

Bergendahls förslag på förändringar som på sikt kan ge förbättrade stamrutter.  

Som en följd av de förbättrade rutterna minskade även emissionerna. Figurerna nedan presenterar de 

totala utsläppen av koldioxid och kväveoxider. Genom optimerade rutter uppnåddes 5 procents lägre 

utsläppshalter jämfört med det simulerade nuläget.  

   

 

Figur 32 Koldioxidutsläpp Optimerat nuläge 

 

Besparingarna motsvarar vad man kan förvänta sig relativt den sträckminskning som erhölls genom de 

optimerade rutterna. De optimerade rutterna genererar totalt X ton koldioxid samt X ton kväveoxider 

årligen vilket motsvaras av en förbättring med 5 procent per år, se tabell 26 respektive tabell 27. 

Mån Tis Ons Tors Fre

X
 A

n
ta

l k
g 

Totalt utsläpp av CO2 (kg) Simulerat vers. 
Optimerat nuläge  

Simulerat Nuläge

Optimerat nuläge

Mån Tis Ons Tors Fre

X
 A

n
ta

l k
g 

Totalt utsläpp NOx (kg) Simulerat vers. 
Optimerat nuläge 

Simulerat Nuläge

Optimerat nuläge

 

5 

%/år 

Figur 31 Kväveoxidutsläpp Optimerat nuläge 
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Tabell 26 Koldioxidutsläpp Optimerat nuläge 

 

 

 

Tabell 27 Kväveoxidutsläpp Optimerat nuläge 

NOx (kg) Simulerat nuläge Optimerat nuläge Besparing % 

v 1 X X X 5% 

 
   

 Summa per år X X X 5% 

 

Den slutgiltiga kostnads och miljöanalysen i avsnittet optimerat nuläge förutsätter en perfekt verklighet 

där de tidigare identifierade problemen förutsätts vara åtgärdade. Som nämnts i den inledande analysen 

bör läsaren dock vara medveten om att denna perfekta värld är svår att uppnå till fullo men författarna 

vill poängtera att målet med denna analysdel var att påvisa vilken potential som råder och skapa 

incitament för att ständigt arbeta mot förbättringar. 

 Nya tidsfönster 5.4
I teorin belyses att ju fler restriktioner som är inkluderade vid 

optimeringen desto sämre blir resultatet. Det är naturligt att de satta 

tidsfönsterna blir en begränsande faktor vilket gör det intressant att se hur 

nya tidsfönster skulle kunna påverka resultatet av ruttoptimeringen.  

De nya tidsfönsterna följder Bergendahls prioriteringsordning och sattes 

till:  

 City Gross   07:00-10:00 

 Övriga fria handlare 09:00-14:00 

 Leverantörer  11:00-17:00 

Resultatet av simuleringen med nya tidsfönster jämförs med värdena från simulerat nuläge och återfinns 

i tabell 28 respektive 29. 

  

CO2 (kg) Simulerat nuläge Optimerat nuläge Besparing % 

v 1 X X X 5% 

 
   

 Summa per år X X X 5% 

Indata

•Fordonsdata
• Geografisk data
• Kundorderdata

• Bränsleförbrukning
• Leverantörsorderdata

• Tidsrestriktioner
• Körrestriktioner
• Lönekostnader

Simulerat nuläge

- Grundinställningar
-Problemidentifiering

Leverans 6 
dagar/vecka

Optimerat nuläge

Nya tidsfönster 

Analyskriterier
•Kostnad
•Miljö

• Leveransservice
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Tabell 28 Besparingar Nya Tidsfönster v. 2 

Vecka 2 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Sträcka (mil)             

   Simulerat nuläge 294 270 283 309 282 1 437 

   Nya tidsfönster 256 221 241 276 249 1 243 

Differens 38 48 42 34 33 194 

              

Kostnad (kr)             

   Simulerat nuläge X X X X X X 

   Nya tidsfönster X X X X X X 

Differens X X X X X X 

Procentuell skillnad 13% 18% 15% 12% 11% 14% 

 

Tabell 29 Besparingar Nya tidsfönster v. 3 

Vecka 3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Sträcka (mil)             

   Simulerat nuläge 296 271 279 303 250 1 399 

   Nya tidfönster 246 220 243 273 230 1 212 

Differens 50 51 36 30 21 187 

              

Kostnad (kr)             

   Simulerat nuläge X X X X X X 

   Nya tidsfönster X X X X X X 

Differens X X X X X X 

Procentuell skillnad 17% 19% 13% 10% 8% 13% 

 

Tabellerna visar tydligt att stora förbättringar i körsträcka har åstadkommits. Under vecka 2 uppgick den 

totala minskade sträckan till 194 mil vilket motsvaras av en 14 procentig förbättring och en 

kostnadsbesparing på X kronor. Under vecka 3 minskade den totala sträckan med 187 mil, vilket 

motsvaras av en förbättring med 13 procent och en kostnadsbesparing på totalt X kronor.  

 

 

 

 

Genomsnittlig   
besparing/vecka 

191  
mil 

Total   
besparing/vecka 

X 
 kronor 

 

13,5% /år 
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Totalt under ett år kan Bergendahls i genomsnitt köra 191 mil kortare per vecka vilket motsvarar en 

kostnadsbesparing på 13,5 % /år. 

Som väntat visar resultatet än en gång att tidsfönsterna har en stor inverkan på optimeringen. Det har 

tidigare identifierats då författarna i avsnittet Optimerat nuläge kunde uppnå goda förbättringar genom 

att endast modifiera ett fåtal tidsfönster under en dag. För exempel se avsnitt 5.3.2. Resultatet förhåller 

sig därför till vad man kan förvänta sig då ruttoptimeringsteorin och tidigare simuleringar tydligt visat att 

ju fler och snävare restriktioner desto färre kombinationer finns det som kan utgöra förbättringar inom 

rutterna.  

Att använda sig av breda tidsfönster är dock inte författarnas rekommendation då mycket av syftet med 

användning av tidsfönsterna skulle gå till spillo. Denna analysdel ämnar istället belysa vilka möjligheter 

som finns genom att förändra tidsfönsterna. En simulering med breda tidsfönster är ett bra sätt att finna 

nya tidsfönster till hur rutterna bör köras. Exempel på de optimerade rutterna med nya tidsfönster finns i 

Bilaga 8 där samtliga nya rutter tisdag vecka 2 är beskrivna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 och 34 visar att emissionerna minskar då rutterna planeras med bredare tidsfönster. Rutterna är 

näst intill optimala då en perfekt verklighet råder och de totala 9 procentiga emissionsförbättringarna är 

den miljöförbättringspotential som Bergendahls kan uppnå genom ruttoptimering. Att 

emissionsminskningen inte följer kostnadsbesparingarna beror på att fyllnadsgraden är högre till följd av 

att färre lastbilar användes vid transporterna. Den totala sträckan har minskat men den genomsnittliga 

bränsleförbrukningen per mil är högre. 
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Figur 33 Koldioxidutsläpp Nya tidsfönster Figur 34 Kväveoxidutsläpp Nya tidsfönster 
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Tabell 30 Koldioxidutsläpp Nya tidsfönster 

 

 

 

Tabell 31 Kväveoxidutsläpp Nya tidsfönster 

 

 

 

I tabell 32 och 33, nedan framgår hur väl optimeringen av rutterna har lyckats i de olika simuleringarna. I 

de fall då förbättringen varit liten mellan det simulerade nuläget och det optimerade nuläget har istället 

en stor förbättring skett mellan det optimerande nuläget och simuleringen med nya tidsfönster. Det 

framgår allra tydligast under måndag och torsdag vecka 3. Att det exempelvis på de båda torsdagarna 

går att finna förbättringar på 30 respektive 34 mil sker förbättringen i olika steg vilket återigen visar 

vilken begränsande faktor tidsfönsterna är. 

Trots de individuella fluktrationerna mellan dagarna går det att urskilja ett mönster i den totala 

differensen för respektive veckodag mellan de båda veckorna. Undantaget är fredag vecka 3 som endast 

kördes med elva lastbilar och är därför inte jämförbar. 

Tabell 32 Totala differenser v. 2 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 (kg) Simulerat nuläge Nya Tidsfönster Besparing % 

v 2 X X X 9% 

     Summa per år X X X 9% 

NOx (kg) Simulerat nuläge Nya Tidsfönster Besparing % 

v 2 X X X 9% 

     Summa per år X X X 9% 

Vecka 2 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Simulerat Nuläge 294 270 283 309 282 

Optimerat Nuläge 267 255 270 301 270 

Avstånds Differens (mil) 27 15 13 8 12 

  
     Optimalt Nuläge 267 255 270 301 270 

Nya Tidsfönster 256 221 241 276 249 

Avstånds Differens (mil) 11 34 29 26 21 

      Total differens 38 48 42 34 33 
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Tabell 33 Totala differenser v. 3 

 

 

 

 

 

 

Alla de simulerade dagarna har skett utan Kenna och i några av fallen har endast tio lastbilar använts. Det 

bör tilläggas att precis som i tidigare scenarion tar optimeringen inte hänsyn till avlastning av släp och att 

inte går att leverera från ett släp till en Matöppet-butik. I och med att optimeringen skett med de nya 

tidfönsterna är körsträckorna i scenariot nästintill optimala och resultatet av denna analysdel kan ge 

förslag och inspiration till nya tidfönster och rutter.  

 Leveranser sex dagar i veckan 5.5
I första delen av analyskapitlet har en rad olika problemfaktorer 

presenterats vilka kan leda till stora kostnadsbesparingar om de skulle 

kunna hanteras. Ett orderflöde med jämnare orderkvantiteter under 

veckorna skulle kunna hjälpa Bergendahls att hantera de i studien 

identifierade problemen.  

City Gross-butikerna motsvarar mellan 55 – 85 procent av det totala flödet 

hos Bergendahl transporter beroende på veckodag. Kvantiteterna är i 

särklass störst med toppar på måndagar, onsdagar och fredagar. För att simulera ett jämnare orderflöde 

fördelades City Gross-butikernas leveranser ut över fler antal dagar då även en lördagsleverans 

inkluderades. Samtliga City Gross-butiker fick i simuleringen leveranser på sina respektive leveransdagar 

under veckan inklusive en extra leverans under lördag förmiddag med tidsfönster mellan kl 07:00 – 

11:00.  

Kvantiteten fördelades ut så flödet till butiken skulle vara jämt under alla veckoleveranser, se exempel i 

tabell 34 nedan. 

Vecka 3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Simulerat Nuläge 296 271 279 303 250 

Optimerat Nuläge 288 256 264 282 234 

Avståndsdifferens (mil) 8 15 15 21 16 

  
   

  
 Optimalt Nuläge 288 256 264 282 234 

Nya Tidsfönster 246 220 243 273 230 

Avståndsdifferens (mil) 42 36 21 9 5 

      Total differens 50 51 36 30 21 

Indata

•Fordonsdata
• Geografisk data
• Kundorderdata

• Bränsleförbrukning
• Leverantörsorderdata

• Tidsrestriktioner
• Körrestriktioner
• Lönekostnader

Simulerat nuläge

- Grundinställningar
-Problemidentifiering

Leverans 6 
dagar/vecka

Optimerat nuläge

Nya tidsfönster 

Analyskriterier
•Kostnad
•Miljö

• Leveransservice
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    Tabell 34 Exempelberäkning Leverans sex dagar/vecka 

 

I tabell 35 och 36 kan utläsas att den förbättrande sträckan varierar mellan dagarna vilket kan kopplas 

samman med hur de ordinarie orderkvantiteterna såg ut. På tisdagar och torsdagar är normalt 

orderkvantiteterna betydligt lägre än övriga dagar till City Gross-butikerna. Större orderkvantiteter 

påverkar möjligheterna till nya ruttkombinationer negativt, varför förlängda rutterna och mindre 

förbättring dessa dagar inte var ett oväntat resultat. De nya orderkvantiteterna för tisdag och torsdag i 

sexdagarscaset blev högre jämfört med ordinarie orderkvantiteter och därför blev den totala 

förbättringen något lägre än övriga dagar.  

Analysen ovan förklarar även de goda förbättringsmöjligheterna på måndagar och fredagar med 

undantag för fredag vecka 3, där endast elva lastbilar varit i bruk, då de berörda dagarna normalt sett har 

störst orderkvantitet ut till City Gross-butikerna. Genom att jämna ut orderflödet fick dessa dagar ett 

lägre flöde vilket gynnade de olika ruttkombinationerna och följaktligen förbättringspotentialen. 

Tabell 35 Besparingar Leveranser sex dagar/vecka v.2 

Vecka 2 Mån Tis Ons Tors Fre Lör 

Sträcka (mil)             

   Simulerat Nuläge 294 270 283 309 282 0 

   Sexdagars lev  242 252 263 289 243 165 

Differens 52 17 20 20 39 165 

              

Kostnad (kr) 
         Simulerat Nuläge  X X X X X 0 

   Sexdagars lev X X X X X X 

Differens X X X X X X 

       Procentuell skillnad 17% 6% 7% 6% 14%   

 

  

  Totalt antal pallar, vecka 3 Antal stopp Antal ppl/stopp 

Butik X, vecka 3 103     5   21 

Sexdagars simulering 103     6   17 
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Tabell 36 Besparingar Leveranser sex dagar/vecka 

Vecka 3 Mån Tis Ons Tors Fre Lör 

Sträcka (mil) 
         Simulerat Nuläge 296 271 279 303 250 0 

   Sexdagars lev  266 253 257 292 230 165 

Differens 30 18 22 11 20 165 

       Kostnad (kr) 
         Simulerat Nuläge  X X X X X 0 

   Sexdagars lev X X X X X X 

Differens X X X X X X 

       Procentuell skillnad 10% 6% 8% 3% 8% 
  

Tabell 37 Ökade kostnader Leveranser sex dagar/vecka 

  Total besparing mån-fre Kostnad lördag Ökad kostnad 

v 2 X X X 

v 3 X X X 

 

Den totalt förbättrade körsträckan under veckodagarna motsvarade inte den extra körsträckan som 

skulle körts under lördagen. Det vill säga att kostnadsminskningen på de optimerade vardagarna inte 

motsvarar extrakostnaden att köra på lördagen. De ökade kostnaderna för de körda sträckorna framgår 

av tabell 37. Det bör poängteras att kostnaderna endast berör själva transporterna och att 

lönekostnader, liksom i tidigare analyser, inte är inkluderade. Simuleringarna under vardagarna skedde 

med de i dagsläget använda tidsfönstren. Ett scenario där optimeringen sker med bredare tidsfönster har 

inte utretts i studien men då trenden är att breda tidsfönster hjälper optimeringen, då fler 

ruttkombinationer kan utredas, bör ett bättre resultat vara möjligt att uppnå.  

Trots att utjämningen inte direkt bidrar till kostnadsbesparingar kan Leveranser sex dagar/ vecka fungera 

som ett verktyg till de problem som identifierats. Färre kompletterande leveranser skulle behövas då 

belastningen för lagerarbete minskar och därmed komplexiteten i planeringen. I slutändan skulle detta 

leda till minskad körsträcka. Problematiken med uppdelade rutter skulle i stort sett kunna elimineras då 

de riktigt stora City Gross-orderna försvinner och det skulle då även vara möjligt för Bergendahls att 

genomföra alla leveranserna utan hjälp av externa leverantörer.  
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Figur 35 Totala flödesvariationer 

Ur figur 35 framgår det hur variationerna minskat under veckodagarna. Innan utjämningarna kunde 

variationen mellan största och minsta orderflödet vara X pallplatser. Med hjälp av utjämningen blev 

differensen mellan hösta och lägsta totala orderkvantiteten endast 60 % av den ursprungliga. Det 

jämnare flödet ger möjlighet för transportplanerarna att planera rutterna mer optimalt för att finna 

ytterligare kostnadsbesparingar. De fördelar som Bergdahls upplever med ett jämnare flöde kommer 

samtidigt att gynna kunden med minskade leveranstoppar. Det ger positiva konsekvenser som mindre 

köbildning vid leverans och lägre lagerhållningskostnader då leveranser sker fler dagar i veckan. 

Sexdagarsleveranser kan därför vara ett sätt för Bergendahls att öka sin leveransservice gentemot sina 

kunder. 

De praktiska fördelarna är många med det jämnare flödet men fyllnadsgraden på lastbilarna kommer 

minska vilket får oönskade konsekvenser som ökande utsläpp. I det simulerade fallet krävdes sju lastbilar 

för att genomföra lördagsleveranserna vilka då utnyttjas fler dagar i veckan. Ur ett 

resursutnyttjandeperspektiv bör lördagsleveranserna samköras med upphämtning av returgods för att 

under veckan lämna mer utrymme för leverantörshämtningar. 

Många av de i studien identifierade problemområdena skulle med hjälp av sexdagars leveranser kunna 

förhindras. Detta måste ske i samförstånd med kunder och leverantörer och planeras noggrant för att 

kunna genomföras med en ökad grad av resursutnyttjande. 
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6 Slutsats 

Detta kapitel sammanfattar analysdelarnas resultat. Bergendahls möjligheter att uppnå de identifierade 

ekonomiska och miljömässiga besparingarna diskuteras. Slutligen ger kapitlet rekommendationer för 

vidare studier i Bergendahls arbete att förbättra sina transporter. 

 Slutsats och rekommendationer 6.1
Huvudsyftet med studien hos Bergendahls Food var att genom ruttoptimering identifiera de 

förbättringsåtgärder som kan möjliggöra ekonomiska så väl som miljömässiga vinster. Genomgående i 

studien har både stora kostnadsbesparingar och utsläppsminskningar kunnat identifieras. Det har visat 

sig tydligt att kostnadsbesparingar går hand i hand med miljöbesparingar där körsträckan har störst 

inverkan på resultatet. Målet med ruttoptimering är inte bara att minimera sträckorna utan även att 

effektivisera resursutnyttjandet. En ökad fyllnadsgrad i lastbilarna är en av nyckelfaktorerna för att 

minska miljöpåverkan då färre rutter behöver köras och ett lägre antal körda kilometer resulterar i 

minskad bränslekonsumtion och miljöpåverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Sammanfattande besparingar 

Figur 36 summerar de totala besparingarna som Bergendahls teoretiskt kan uppnå i de olika 

analysstegen. I den inledande analysen identifierades flera problemområden som är relativt enkla att 

åtgärda. De enskilda trappstegen i figuren respresenterar allt mer omfattande förändringar från hur 

transporterna är planerade idag. Förändringarna ställer dock allt högre krav på en välfungerande 

distribution och att Bergendahls ständigt arbetar med att anpassa och förbättra distributionen efter 

förändrade förhållanden. De totala kostnads- och miljöbesparingarna kan i en perfekt värld uppgå till 22 

respektive 18 procent.     

Verklighet

Kostnad Miljö
10% 10% Simulerat nuläge

Kostnad Miljö
5% 4%

Optimerat nuläge

Kostnad Miljö
7% 4%

Nya tidsfönster

Totalt
Kostnad Miljö

22% 18%

Leverans sex 
dagar/vecka
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Verklighet

Kostnad Miljö
10% 10% Simulerat nuläge

Kostnad Miljö
5% 4%

Optimerat nuläge

I den inledande analysdelen Simulerat nuläge visade differenserna 

mellan de verkligt körda sträckorna och de simulerade att Bergendahls 

står inför en rad olika faktorer som påverkar rutternas förfarande och 

därmed begränsar möjligheterna till förbättringar. De identifierade 

problemfaktorerna som påverkade differenserna i sträcka var samtliga 

kopplade till olika körbeteenden, exempelvis avställning av släp, olika vägval samt varierande stamrutter. 

Det innebär att den inledande 10 procentiga besparingspotentialen inte förutsätter omplanering av 

rutterna utan snarare förändringar i själva utförandet. De bör därför vara relativt enkla att genomföra. 

För att på sikt uppnå optimerade rutter krävs initialt att Bergendahls ser över sina transportförfaranden 

och att transportplanerare och chaufförer arbetar tillsammans. Olika vägval eller släpavställningar kan i 

det enskilda fallet anses vara försumbara men resultaten visar att dessa förfaranden spelar en betydande 

roll för Bergendahls transportkostnader. Nya optimerade rutter kan bli mer ansträngda till följd av att 

fler butiker och leverantörshämtningar planeras in på rutten. Det ställer därför krav på problemfria 

transporter som flyter på med välfungerande tidsfönster och optimala körvägar. Det är dock inte rimligt 

att anta att samtliga problem kan elimineras. Yttre faktorer som exempelvis vinterväglag påverkar 

körbeteendena vilket medför att ett antagande om 5 procents är rimligare. Om Bergendahls lyckas 

halvera extrasträckorna som är förknippade med de olika körbeteendena kan en årlig genomsnittlig 

kostnadsbesparing på X kronor uppnås. Emissionerna till följd av kortare körsträcka skulle då minska i 

samma takt där 5 procent motsvarar en minskning med X ton CO2 och X ton NOx.  

Med den ökande efterfrågan till följd av nya kunder blir den 

manuella planeringen en begränsning. Komplexiteten ökar och 

det blir allt svårare att finna lösningar utan att öka körsträckan. 

Olika planeringsåtgärder används som hjälp vilket resulterar i 

ökade kostnader. Analysen visar att ett ruttoptimeringsverktyg 

många gånger kan hjälpa transportplanerarna att undvika 

uppdelning av order, anlitande av externa åkare eller kompletterande leveranser. Det identifierades att 

vissa rutter blev mer ansträngda med fler leveranser och upphämtningar. För att de nya rutterna i 

realiteten skall vara möjliga att genomföra krävs att de avtalade tidsfönsterna hålls vilket oftast inte är 

fallet idag. Att förändra samtliga butikers planerings- och arbetssätt med hårdare krav på tidsfönsterna 

är inget Bergendahls kan göra i en handvändning. Det finns dock större möjligheter att påverka 

leverantörerna vilket skulle kunna ge utrymme för ytterligare leveranser under eftermiddagarna. 

Verklighet

Kostnad Miljö
10% 10% Simulerat nuläge
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Verklighet

Kostnad Miljö
10% 10% Simulerat nuläge

Kostnad Miljö
5% 4%

Optimerat nuläge

Kostnad Miljö
7% 4%

Nya tidsfönster

Förutsatt att Bergendahls hanterar problematiken i Simulerat nuläge och uppnår optimerade rutter finns 

möjlighet till en kostnadsbesparing på X kronor per år vilket motsvarar ytterligare 5 procents förbättring 

jämfört med verkligheten.  Den kortare körsträckan resulterade även i en 4 procentig minskning av 

emissionerna. 

I optimerat nuläge lät författarna ändra på några 

tidsfönster i de fall då det var motiverat utifrån 

möjliga kostnadsbesparingar. Det blev då tydligt 

att små förändringar ger stora effekter, se 

exempelvis kapitel 5.3.2. Fasta tidsfönster 

begränsar optimeringen varför simuleringarna i 

scenariot Nya tidsfönster visade på stora 

förbättringar. I samtliga fall kunde ”Kenna” 

exkluderas vilket bidrog till en total kostnadsbesparing på X kronor per år. De goda resultaten indikerar 

om att Bergendahls bör se över sina tidsfönster där resultaten från simuleringarna kan ge inspiration till 

nya rutter. Emissionerna minskade återigen med 4 procent.  

Genom att leverera varor till City Gross-butikerna sex dagar i veckan kan det 

totala flödet jämnas ut mellan veckodagarna. Detta scenario genererade inte 

kostnadsbesparingar i samma storleksordning som i övriga analyssteg. Dock 

kan leveranser sex dagar i veckan fungera som ett effektivt verktyg för att 

hantera samtliga identifierade problem i studien, vilket har en direkt positiv verkan på kostnaderna. 

Leveranser sex dagar i veckan gynnar även butikerna och därmed slutkunden genom butikerna får ett 

jämnare varuflöde och följaktligen lägre lagerhållningskostnader. Dessutom medför även mer frekventa 

leveranser att butikerna minskar risken för slutförsäljning och därmed utebliven vinst. 

Det är tydligt att ett ruttoptimeringsverktyg skulle vara ett bra hjälpmedel då komplexiteten börjar 

närma sig gränsen för vad som är möjligt med manuell planering. För att kunna utnyttja ett 

ruttoptimeringsverktygs fulla potential krävs att grundläggande problemområden hanteras. Författarna 

är väl medvetna om att en perfekt verklighet är svår att uppnå och vill poängtera att resultaten skall ses 

som en vägvisning för vilka möjligheter som finns. De olika analysdelarna ämnar ge Bergendahls insikt 

och förståelse hur olika förfaranden påverkar samt ge incitament att arbeta med 

förbättringsmöjligheterna med det slutliga målet att optimera sina rutter.  

Leverans sex 
dagar/vecka
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 Förslag till fortsatta undersökningar och analyser 6.2
Det står klart att det är en mängd olika faktorer som påverkar Bergendahls distribution. För att 

möjliggöra ytterligare förbättringar kan följande områden vara intressanta att utreda närmare.  

 Använda tidsfönsterna som ett verktyg gentemot leverantörerna 

 Loggbok för problemidentifiering för bättre uppföljning av problematiska kunder och 

leverantörer 

 Utreda förbättringsmöjligheter i pack och plock 

Då leverantörshämtningarna ofta inkluderar väntetid bör hårdare tag tas mot dessa. Eventuella 

straffavgifter då leverantören inte levererar i tid bör utredas. I nuläget låter Bergendahls färre lastbilar 

stå och vänta och kör istället vidare. Dock har stoppet redan genererat extra körsträcka och bidragit till 

ökade kostnader.  

I nuläget saknas det uppföljning av de problem som uppstår längs rutterna. Loggbok förs men 

uppföljningen är bristfällig och många flaskhalsar bör kunna identifieras och hanteras vilket har stor 

inverkan på övriga transporter. 

Som tidigare nämnts förekommer det att förseningar sker i pack och plock där anledningarna kan 

variera. Exempelvis framkom det under studiens gång att sena inleveranser av färskvaror påverkade 

packning av varor vilket försenade utleveransen. Det medförde en komplexitet i ruttplaneringen då 

ordinarie order krävde kompletteringsleveranser. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide för ostrukturerade intervjuer 

Lastbilarna 

- Är alla lastbilar likadana? 

- Hur mäter ni er fyllnadsgrad, flakmeter (volym) eller maxvikt? 

- Hur identifieras transportkostnader idag, vilka parametrar inkluderas? Hur exakt? 

- Vad är det för material som går som returmaterial, hur fungerar den proceduren? Hur mäter ni 

denna fyllnadsgrad? Ni talade om 60%. 

Ruttplanering 

- Hur fungerar denna procedur idag? 

o Hur många ruttplanerare finns det? 

o Hur kommer order in från kunderna? När beställer de? Hur ”akuta order”? 

o Vad sker sen? 

o Hur går de tillväga när de planerar, hur fasta är rutterna?  

o Arbetar ni med stamrutter? 

o Vad är de vanligaste problemen? 

o Hur ofta sker förändringar när rutten är igång? 

o Hur ser planeringen ut för lastningsoptimering, för optimal fyllnadsgrad?  

o Hur ser kundernas leveransfönster ut? 

o Hur fungerar returflödet? Vad finns det för kontroll? 

o Vad baseras den geografiska datan på? Kartor, avstånd? 

o Finns det någon uppföljning på tiden för varje ”kundbesök”. 

- Använder man sig av maximerande och/eller minimerande målfunktioner vid ruttplaneringen? 

Exempel  Max:   Min: 

   Utlevererad mängd varor  Total körsträcka 

   Antal besökta kunder  Antalet rutter 

   Hög fyllnadsgrad i fordonet  Antal fordon 

      Ledtid  

Arbetskraft 

- Arbetstider 

- Regler för arbetstid, t.ex. inte köra mer än x antal timmar utan vila 

- Hur många chaufförer har ni? 

- Hur är lönerna utformade? Fast månadslön eller timlön?? 

Prioriteringar 

- Rankas kunderna? Isf hur? T.ex. är en leverans till City Gross högre prioriterad än Matöppet? 

- Hur ofta/mycket kommer det in extraleveranser utöver det fasta och planerade leveranserna? 
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Bilaga 2 – Chaufförsenkät med förklaring 

  

Måndag  

 Lastbil reg.nr     _______________________ 

 

 

 

 

Rutt (Kund och leverantörer):  

1.__________________________  2.___________________________ 

3.__________________________  4.___________________________ 

5.__________________________  6.___________________________ 

7.__________________________  8.___________________________ 

 

Stötte du på några problem längs vägen? (Exempelvis lång väntan hos kund el. leverantör) 

Övriga Kommentarer 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mätarställning Klockslag

Antal tomma pallplatser, 

exklusive pallyft

Antal pallplatser med 

dubblade pallar                   

(släp + lastbil)Start

Mätarställning Klockslag

Antal pallplatser     

emballageStopp

1 

2 3 4 5 

6 

7 

8 

Tack för hjälpen 

/Emma & Jacob 
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Guide och motivering till enkätundersökning  

Vi önskar veta vilken lastbil det är för att kunna särskilja lastbilarna då de är av olika modeller  

och därmed har olika kostnader.     

 

Mätarställningen vid start och stopp önskar vi ha med för att detaljerat kunnat se hur långt 

lastbilen kört. Vi vet att vissa lastbilar hade ett sorts ”ID-kort” där man kan scanna av körd 

sträcka en viss dag. Men vi blev osäkra på om alla lastbilar hade denna utrustning. Finns det 

möjlighet att få data från systemet detaljerad dag för dag så kan denna ruta exkluderas!?! 

 

Klockan vid start och stopp önskas för att detaljerat kunna se hur lång tid en rutt tog. Finns 

denna information att hämta från system också? 

 

Med hjälp av rapporten från SAP innehållande antal hel- och halvpallar räknar ruttplaneraren 

idag, med överslagsräkning, ut antal pallplatser per lastbil. Statistik på denna fyllnadsgrad är 

viktig för oss för att kunna avspegla verkligheten och få en lösning så nära det optimala som 

möjligt. För att underlätta räkningen för lastbilschauffören ber vi dem beräkna antal tomma 

platser när lastbilen är färdigpackad för avgång.     

 

Antal pallplatser med dubbla pallar behövs också för att se om metoden med 

överslagsräkningen stämmer överens med verkligheten eller om vi kan få ett bättre mått på 

detta schablonvärde. 

  

Antal pallplatser emballage behövs för att kunna uppskatta hur stor del av returflödet som är 

emballage. Detta är ju något som hämtas beroende på hur mycket plats man har men om man 

kan få statistik på hur mycket som kommer från varje kund och vilken veckodag finns potential 

att effektivisera returflöden. Det finns ett stort värde i om man kan förbättra fyllnadsgrad på 

returflöde, genom att t.ex. kunna planera så att man kan hämta fler leveranser hos 

leverantörerna. Vid retur av emballage fyller ju lastbilarna i ett papper/order som tas med 

tillbaka. Vi är inte riktigt på det klara hur denna information hanteras. Kanske är det så att man 

kan få ut historisk data från systemet på hur mycket returemballage per kund och dag som 

transporterats? 

 

Den grundläggande ruttplaneringen som görs informerar om vilken ordning som rutten skall 

gå. Men beroende på ytterligare ”småleveranser” eller hämtningar så kan denna komma att 

ändras av chauffören för att han finner en annan rutt smidigare. För att få korrekt data på hur 

rutten körts önskar vi att chauffören skriver i vilka butiker och leverantörer han besökt och i 

vilken ordning. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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För att kunna identifiera andra problem som kan uppstå eller tankar från chaufförerna så finns 

det möjlighet för dem att fylla i detta.  
8 


